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1. Voorwoord
Beste lid of geïnteresseerde,
In dit meerjarenplan voor 2019-2022 zijn algemene doelen geformuleerd voor
studievereniging PAP van de opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht. Het meerjarenplan geldt voor de komende drie jaar en is opgesteld door het 17e
bestuur van studievereniging PAP aan de hand van input van oud-besturen en leden. Op de
Kandidaatsbestuurvoorstel Algemene Ledenvergadering van 12 juni 2019 is het
meerjarenplan gepresenteerd. Er zijn vijf doelen opgesteld om de continuïteit tussen de
verschillende PAP-besturen over de jaren heen te waarborgen. Daarbij zal rekening
gehouden worden met de professionaliseringschecklist. Dit is een lijst op basis waarvan de
verenigingen van de faculteit sociale wetenschappen vanaf 2018-2019 elk jaar beoordeeld
worden. Op deze manier wordt verwacht dat studievereniging PAP vooruitgang kan boeken.
De komende besturen zullen in hun jaarplannen een concrete aanpak bedenken om de
punten uit het meerjarenplan te verwezenlijken. Daarnaast zullen de besturen in de komende
drie jaar op de punten van het meerjarenplan evalueren in hun jaarverslag.
Het 17e bestuur der studievereniging PAP,
Kimberly van den Brand, Solange van Tergouw, Stan Eleveld, Charlotte Rosing, Emma
Schoenmakers & Annika Veenstra
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2. Visie
Bij de oprichting van onze vereniging zijn in de statuten een aantal doelstellingen
opgenomen die beschrijven wat het eerste bestuur poogde te bereiken met de vereniging.
Deze doelstellingen zijn destijds als volgt geformuleerd:
- Het stimuleren van de belangstelling voor het pedagogisch werkveld;
- Het stimuleren van een wetenschappelijke houding tegenover pedagogische
maatschappelijke vraagstukken;
- Het bevorderen van onderling contact tussen de studenten Pedagogische
Wetenschappen;
- Het bevorderen van contact tussen de studenten en docenten Pedagogische
Wetenschappen.
De doelstellingen uit de statuten zijn leidend en zijn aangevuld met de punten uit dit
meerjarenplan. Dit meerjarenplan zal de leidraad vormen voor de jaarplannen van de
komende jaren.
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3. Effectiviteit
3.1 Commissies
De komende drie jaar willen de besturen de losstaandheid van de commissies beter laten
functioneren. Dit houdt in dat de losstaandheid wordt voortgezet, maar dat deze niet
vergroot wordt. Uit de brainstorms met oud besturen en leden is gebleken dat het verder
vergroten van de losstaandheid de afstand tussen commissie en bestuur vergroot, wat niet
bevorderlijk is voor de toegankelijkheid van studievereniging PAP. Het is daarbij belangrijk
dat er een juiste balans wordt gevonden tussen de losstaandheid van de commissies en de
eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Hierbij kan er gewerkt worden aan de
samenwerking tussen bestuur en commissies, de functieverdeling binnen de commissies en
het vergroten van de motivatie van de commissieleden. Komende jaren kan bijvoorbeeld de
aanwezigheid van commissieleden bij commissievergaderingen, door henzelf georganiseerde
activiteiten en algemene ledenvergaderingen bij gehouden worden. Ook kan er gekeken
worden naar de optimale hoeveelheid commissies.

3.2 Structuur verslagen
De algemene speerpunten uit de jaarplannen zullen voortkomen uit het meerjarenplan. De
komende besturen zullen in hun jaarplannen een concrete aanpak bedenken om de punten
uit het meerjarenplan te verwezenlijken. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullende
doelen in de jaarplannen toe te voegen. De functie-specifieke speerpunten die voorheen in de
jaarplannen stonden, zullen niet meer vereist zijn. Daarom zullen de komende jaren de
verschillende doelen uit het meerjarenplan onder de bestuursleden verdeeld worden in de
jaarplannen. De bestuursleden hebben daarbij de kans om een eigen invulling te geven aan
de verschillende doelen en nieuwe doelen aan te dragen in hun jaarplan. De
eindverantwoordelijkheid om de doelen van het meerjarenplan te verwezenlijken ligt echter
bij het voltallige bestuur. De functie-omschrijvingen en bijbehorende taken zijn te vinden op
www.svpap.nl.

4. Meegaan met de trend
4.1 Activiteiten
Bij de activiteiten zal er elk jaar geïnventariseerd worden welke activiteiten passend zijn bij
de trend van studievereniging PAP binnen het kader van het convenant. Ook worden de
wensen van de leden hierin meegenomen.

4.2 Sociale media
Om de zichtbaarheid van studievereniging PAP te vergroten en een zo groot mogelijk publiek
te bereiken, is het van belang om met de trend van sociale media mee te gaan. Hierdoor
wordt het bereik van studievereniging PAP groter. Bij de promotiekanalen zal er rekening
worden gehouden met wat op dat moment het meest gebruikte sociale media-platform is. Er
zal vanaf verenigingsjaar 2019-2020 elk jaar worden bijgehouden wat het groeipercentage is
van de verschillende sociale mediakanalen van studievereniging PAP. Het streven is om elk
jaar een hoger groeipercentage te bereiken ten opzichte van het jaar daarvoor.
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5. Inclusie
Het is belangrijk om als studievereniging toegankelijk te zijn voor de verschillende jaarlagen.
Daarnaast is het noodzakelijk om belang te hechten aan het betrekken van de verschillende
groepen binnen de opleiding, zoals internationale studenten, alumni en toekomstige
studenten. Bovendien is het streven om meer rekening te houden met culturele diversiteit
binnen studievereniging PAP, bijvoorbeeld door activiteiten hierop aan te laten sluiten. Er
moet bij zowel activiteiten van studievereniging PAP als op de PAPkamer rekening worden
gehouden met toegankelijkheid voor iedereen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
organiseren van minimaal één Engelstalige activiteit per jaar en een activiteit die zowel
toegankelijk is voor huidige leden, niet-leden en alumni.

6. Externe betrokkenheid
Als studievereniging is het belangrijk om goede contacten te hebben met de opleiding, de
Inspraak! en andere externe partijen. Goede contacten met de opleiding en de Inspraak! zijn
essentieel voor het voortbestaan en het waarborgen van de kwaliteit van studievereniging
PAP en voor het verbeteren van het onderwijs. Dit zal elk bestuur verwezenlijken door bij
zoveel mogelijk activiteiten van de opleiding (start academisch jaar/kerst/afsluiting e.d.)
aanwezig te zijn en actief deel te nemen in de inspraak door te streven naar aanwezigheid bij
Parlementaire Overleggen (Parlo's) en deelname aan opleidingsvergaderingen. Verder hecht
studievereniging PAP veel waarde aan het onderhouden van contact met andere partijen,
zoals sponsoren en andere verenigingen. De komende besturen zullen gaan kijken naar de
verschillende mogelijkheden om dit contact te versterken en de samenwerking te
optimaliseren.

7. Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk thema in de huidige maatschappij en studievereniging PAP
vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Er valt op dit vlak echter nog veel te
winnen, daarom is het van belang dat komende besturen blijven werken aan het
verduurzamen van studievereniging PAP. De komende besturen zullen proberen meer
bewustzijn te creëren onder de leden door duurzame thema’s in activiteiten te verwerken. Er
zal gestreefd worden naar het organiseren van maximaal één vliegreis per jaar om de
CO2-uitstoot van studievereniging PAP aanzienlijk te verminderen. Daarnaast zal er elk jaar
overwogen worden welke mogelijkheden er zijn tot digitalisering. Hierbij is het streven om
binnen drie jaar in ieder geval online declaraties en machtigingen te verwezenlijken. Ook zal
er gekeken worden naar het digitaliseren van promotiemateriaal. Denk hierbij aan
promotiemateriaal zoals flyers en posters. Tot slot zal worden gestreefd naar een
vermindering van de vleesconsumptie binnen studievereniging PAP.

8. Financiën
De komende drie jaar zal de financiële gezondheid van studievereniging PAP op peil worden
gehouden aan de hand van de richtlijnen die beschreven staan in het Financieel
Reglement. Er zal elk jaar kritisch op het Financieel Reglement geëvalueerd worden door de
Financie en de komende besturen. Verder wordt er gestreefd het sponsornetwerk uit te
breiden door het werven van minimaal één nieuwe vaste sponsor per jaar. Daarnaast kan de
veiligheid van de financiën verbeterd worden door bijvoorbeeld het digitaliseren van de
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declaratieformulieren en het aanschaffen van een digitaal pinapparaat door studievereniging
PAP of het InterFacultair Overleg (IFO).
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