
Ben jij lid van PAP? Heb jij even geluk! Hierdoor heb je toegang tot een hoop 

samenvattingen. We bieden je boeksamenvattingen geschreven door professionals 

aan op JoHo en college aantekeningen geschreven door studenten op 

Worldsupporter. Heb je hulp nodig met het vinden van de samenvattingen? Bekijk 

de FAQ hieronder. 

  



Wat is JoHo? 

JoHo is een ontwikkelingsorganisatie met wereldwijd winkels en websites, waar mensen en 

organisaties worden gestimuleerd en geholpen bij talentontwikkeling en internationale 

samenwerking. JoHo helpt PAPleden door het beschikbaar stellen van boeksamenvattingen 

voor bijna elk vak dat pedagogiek studenten aan de Universiteit Utrecht volgen. Dit alles 

voor minder dan €1,50 per maand. Als je lid bent van PAP kan je maar liefst 15 

samenvattingen gratis afhalen en kan je 24/7 online gebruik maken van alle JoHo 

samenvattingen en studiehulp. 

Hoe word ik lid? 

Je kan bij JoHo aanmelden als donateur of abonnee. Wij raden jullie aan om JoHo donateur 

te worden, dan krijg je €10 korting op je JoHo abonnement. Je kan lid worden door het 

volgen van de volgende stappen: 

- Ga naar JoHo.org/nl 

- Scroll naar de button: ‘Sluit je aan bij JoHo als donateur of abonnee’ 

- Klik op de button: ‘Aanmeldformulier’, vul je gegevens in en klik op ‘Indienen en 

verzenden van het formulier’.  

Hoe vind ik een samenvatting op JoHo? 

Op JoHo vind je boeksamenvattingen die zijn geschreven door professionals. Je vindt je 

samenvatting door de volgende stappen te doorlopen: 

- Ga naar joho.org/nl 

- Log in met je JoHo accountgegevens en ga naar home 

- Klik op de rode button: ‘samenvattingen’ 

- Klik op de blauwe knop: ‘Snel zoeken op studie of stad’ en kies voor ‘Utrecht’ 

- Scroll naar Pedagogiek en klik op het bachelorjaar waar jij in zit 

- Klik op de blauwe knop: ‘Advies & Aanbod: Samenvattingen en Studiehulp’ 

- Je ziet een blauw blok met vlak daaronder de verschillende blokken. Klik op het blok 

waar je je samenvattingen over in wil zien 

- Per boek zie je het kopje ‘online samenvatting in chapters’. Klik daarop en je kan 

direct de samenvatting inzien! 

- Staat je boek er nou niet tussen? Onderaan de pagina kan je ook zoeken op de titel 

van het boek dat je nodig hebt! 

Op welke manieren kan ik mijn samenvatting van JoHo inzien? 

Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot je boeksamenvatting van JoHo 

1. Online: Door het volgen van het stappenplan bij de FAQ: Hoe vind ik een 

samenvatting op JoHo 

2. Uitgeprint laten thuisbezorgen: je kan boeksamenvattingen geprint laten 

thuisbezorgen. Hiervoor betaal je €2,50 per samenvatting plus de verzendkosten 

3. Uitgeprint afhalen bij JoHo of op de PAPkamer: als PAP bieden we je ook de 

mogelijkheid om gratis geprinte samenvattingen op te halen. Dit kan elke woensdag 



op het JoHo center in Utrecht. Daarnaast kan je ook op de JoHo ophaaldag die PAP 

elk blok organiseert langskomen. Hou hiervoor vooral onze Instagram in de gaten! 

Wat is Worldsupporter? 

Worldsupporter is een platform van JoHo voor wie ook wat voor een ander wil betekenen; 

een online community en marktplaats voor wereldburgers, vrijwilligers & betrokken 

bedrijven. PAP deelt op het platform van Worldsupporter door studenten gemaakte college 

aantekeningen. Dit alles is gratis! 

Hoe word ik lid? 

Je kan je bij Worldsupporter gratis aanmelden door de volgende stappen te doorlopen: 

- Ga naar Worldsupporter.org/en 

- Klik op het knopje ‘Sign in’ op de blauwe balk bovenaan de pagina.  

- Vul de stappen in onder ‘Create new account’. Let op: je moet een profielfoto kiezen 

en je hoeft niet per se een JoHo membership nummer in te voeren (als je deze wel 

hebt, vul hem dan het liefst wel in). 

Hoe vind ik een samenvatting? 

Op Worldsupporter kan je college aantekeningen vinden door de volgende stappen te 

doorlopen: 

- Log in met je Worldsupporter account 

- Ga in de blauwe balk naar ‘Supporters’ en klik op ‘Find other Supporters’ 

- Type bij search: ‘Studievereniging PAP’, klik op ‘Apply’ en daarna op het logo van 

PAP 

- Je bent nu op de hoofdpagina van PAP. Hier proberen we voor zoveel 

mogelijk vakken aantekeningen aan te bieden. Dit doen we per jaar en blok. 

Het is belangrijk dat je klikt op de bestanden met logo dat je hiernaast ziet.  

- Ben je bijvoorbeeld als eerstejaars op zoek naar de samenvattingen en 

studiehulp van  blok 2? Scroll naar het blauwe balkje ‘My latest Activity’ en klik op de 

foto bij de titel ‘Samenvattingen en studiehulp, Universiteit Utrecht, Pedagogische 

Wetenschappen, Bachelor 1, Blok 2’ 

- Je ziet nu links de aantekeningen van het vak Pedagogische systemen in Kindertijd en 

Adolescentie, rechts de aantekeningen van het vak Pedagogische Vraagstukken 

rondom Polarisatie en in het midden een andere samenvattingen die je dit blok 

kunnen helpen. 

  

 

https://www.instagram.com/paputrecht/?hl=nl

