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1. Voorwoord

Beste lid of geïnteresseerde,

In dit meerjarenplan voor 2022-2025 stelt studievereniging PAP van de opleiding

Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht algemene doelen op voor de

aankomende drie jaar. De doelen zijn geformuleerd op basis van wat de komende jaren

belangrijk is. Op de Derde Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2022 is dit

meerjarenplan gepresenteerd. De doelen in dit meerjarenplan zijn opgesteld om de

continuïteit tussen de verschillende PAP-besturen over de komende jaren te waarborgen en

om studievereniging PAP te laten groeien en vooruit te helpen. Hierbij zal elk jaar gekeken

moeten worden welke doelen al dan niet behaald zijn en aan de hand hiervan zal er een

concrete aanpak worden bedacht om de punten uit het meerjarenplan te verwezenlijken.

Daarnaast zullen de besturen de komende drie jaar op de punten van het meerjarenplan

evalueren in hun jaarverslag.

Het 20e bestuur der studievereniging PAP,

Anne van Veluw, Julia Spaargaren, Kiki van Eijk, Madelon Daams, Alicia Le Noble en Sanne

Horeman
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2. Visie

Bij de oprichting van studievereniging PAP in 2005 zijn in de statuten een aantal

doelstellingen opgenomen. Deze doelstellingen vormen de basis voor het bestaan van

studievereniging PAP:

● het stimuleren van de belangstelling voor het pedagogische werkveld;

● het stimuleren van een wetenschappelijke houding tegenover pedagogische

maatschappelijke vraagstukken;

● het bevorderen van contact tussen en samenwerking met de studenten pedagogiek (in

de ruimste zin);

● het bevorderen van het contact tussen docenten en studenten pedagogiek.

Naast deze doelstellingen zullen de komende jaren ook een aantal andere doelstellingen,

zoals benoemd in dit meerjarenplan, worden nagestreefd. Komende jaren zal dit

meerjarenplan een houvast vormen bij het opstellen van de jaarplannen. De doelstellingen

zijn als volgt geformuleerd:

● het professionaliseren van de vereniging op verschillende vlakken;

● het verhogen van de effectiviteit binnen studievereniging PAP;

● het verduurzamen van studievereniging PAP;

● het onder de aandacht brengen van inclusiviteit en veiligheid binnen studievereniging

PAP;

● het vergroten van de betrokkenheid van studievereniging PAP binnen en buiten de

Universiteit Utrecht;

● het verbeteren van de financiële situatie waarin studievereniging PAP zich bevindt;

● studentenwelzijn hoog op de kaart zetten binnen studievereniging PAP.

Deze doelstellingen zijn opgesteld door het 20e bestuur van studievereniging PAP. Vanuit

verschillende brainstorms met leden en oud bestuursleden zijn ideeën gekomen die zijn

meegenomen bij het opstellen van deze doelstellingen. Daarnaast is er gekeken naar wat er

speelt in de maatschappij en op de universiteit. Als studievereniging is het belangrijk om

deze ontwikkelingen mee te nemen en er een wezenlijke bijdrage aan proberen te leveren.

Door het nastreven van deze doelstellingen hoopt de studievereniging deze bijdrage te

kunnen leveren.

3. Studentenwelzijn

3.1 Toepassing

In 2025 is studievereniging PAP een vereniging waar welzijn en sociale veiligheid ten alle

tijden gewaarborgd wordt. Studievereniging PAP gaat een grotere rol spelen in het welzijn

van studenten. Het kan bijvoorbeeld een portefeuille van een bestuurslid worden of er kan

een commissie voor worden opgezet. Ook gaat studievereniging PAP het welzijn van haar

leden in kaart brengen, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst.
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3.2 Vertrouwenspersonen

In 2025 heeft studievereniging PAP goed bereikbare vertrouwenspersonen die zichtbaar,

vindbaar en passend zijn voor alle leden. Dit kan zowel binnen als buiten studievereniging

PAP zijn.

3.3 Verbinding

Nadat de vereniging een hele tijd heeft geleden onder de gevolgen van COVID-19, gaat

studievereniging PAP de effecten hiervan herstellen. Daarom zal er actief worden ingezet op

het vergroten van de vereniging en de verbinding tussen de leden, bijvoorbeeld door het

organiseren van activiteiten waar leden elkaar op een laagdrempelige manier kunnen leren

kennen. In elk jaarplan zal duidelijk worden beschreven hoe het bestuur, op een

laagdrempelige manier, actief studenten weer dichtbij elkaar gaat brengen.

4. Maatschappelijk bewustzijn

4.1 Duurzaamheid

In 2025 heeft studievereniging PAP een duidelijk impactvol beleid voor duurzaamheid. De

huidige maatregelen omtrent duurzaamheid zullen worden voortgezet. Elk bestuur heeft

ieder verenigingsjaar minimaal één verdergaand duurzaam doel opgesteld in het jaarplan.

Ten slotte zal er gekeken worden naar verdere opties om te verduurzamen op financieel

gebied binnen studievereniging PAP. Een mogelijkheid die onderzocht kan worden is een

duurzame verzekering.

4.2 Diversiteit en inclusiviteit

In 2025 is studievereniging PAP toegankelijk voor iedereen. Er wordt in 2025 rekening

gehouden met diversiteit en inclusiviteit. Dit gaat gerealiseerd worden door het onderdeel te

laten zijn van de uitgangspunten van de studievereniging. Daarnaast is het noodzakelijk om

belang te hechten aan het betrekken van de verschillende groepen binnen de opleiding.

Gelijkwaardigheid zal altijd gewaarborgd worden binnen studievereniging PAP.

5. Professionalisering

5.1 Naamsbekendheid

In 2025 is studievereniging PAP een vereniging die zichtbaar is voor alle studenten

Pedagogische Wetenschappen. Dit zal gerealiseerd worden door altijd up-to-date te blijven

en gebruik te maken van de sociale mediakanalen die beschikbaar zijn. Deze kanalen zullen

zowel formeel als informeel gebruikt worden. De zichtbaarheid zal ervoor zorgen dat in 2025

studievereniging PAP een grotere naamsbekendheid heeft. Tevens is het van belang dat de

commissies eigen promotiemateriaal aanleveren zodat zij losstaand kunnen werken.

Wanneer commissies eigen sociale media accounts willen, worden zij geacht consistent

gebruikt te maken van desbetreffende sociale media en zal dit account ook voor de jaren

daaropvolgend moeten worden gebruikt.

4



5.2 Sponsoring

De aankomende drie jaar wordt er gestreefd naar het werven van minimaal 3 nieuwe

sponsoren per jaar. Dit zijn sponsoren die studievereniging PAP ofwel geld doneren aan de

vereniging in ruil voor herhaaldelijke promotie of sponsoren die kortingen of andere deals

aanbieden aan de PAPleden. Daarop aansluitend wordt er ook naar gestreefd het goede

contact tussen de sponsoren en studievereniging PAP te behouden. In 2025 zullen er dus

meer sponsoren voor studievereniging PAP zijn bijgekomen, die zowel directe (denk aan

kortingsdeals bij restaurants/winkels) als indirecte (donaties) resultaten opleveren voor de

leden.

5.3 Beleid

In 2025 zullen leden van studievereniging PAP meer op de hoogte zijn van de beleidskant

van de vereniging. Dit is belangrijk omdat studievereniging PAP haar koers mede door de

inspraak van leden bepaalt. Dit doel kan bereikt worden door Algemene Ledenvergaderingen

verplicht te stellen voor commissieleden. Daarnaast zal aan de leden duidelijk bekend

moeten worden gemaakt wat diens rechten en plichten zijn als lid en wat de doelen zijn die

zijn opgesteld in het jaarplan.

6. Effectiviteit

6.1 Commissies

In 2025 zijn de commissies van studievereniging PAP losstaand. Deze losstaandheid is

belangrijk om de motivatie van commissieleden te vergroten en ze zo actief te houden binnen

hun commissie. Om dit te bereiken moet er een balans zijn tussen de zelfstandigheid van de

commissies en verbondenheid tussen leden en het bestuur. Daarnaast dienen de besturen op

de hoogte te blijven van wat er speelt binnen de commissies. Tot slot zullen commissies zelf

verantwoordelijk zijn voor de organisatie en het verloop van activiteiten. Om dit te bereiken

is het nodig dat besturen aan het begin van het verenigingsjaar deze verwachting, en andere

verwachtingen zoals beschreven in het jaarplan, uitspreken naar commissieleden en

duidelijk maken dat er inzet wordt verwacht. Tijdens het verenigingsjaar zullen commissies

na afloop van elke activiteit evalueren op de organisatie van deze activiteit. Deze evaluaties

zullen gebruikt worden om te evalueren op processen binnen de commissie. Zo kan er

worden nagegaan wat verbeteringen zijn in de communicatie en organisatie binnen de

commissie. Deze evaluaties zullen opgeschreven worden in de draaiboeken van de

commissies zodat volgende commissies hier verbeterpunten uit kunnen halen.

6.2 Structuren binnen de vereniging

In 2025 is er actief nagedacht over de structuren binnen de vereniging. Zo is er tot het

bestuur 2021-2022 gebruik gemaakt van een Raad van Advies (RvA) die één jaar bestond.

Deze RvA bestond uit zowel leden als oud bestuursleden. In de periode 2022-2025 gaat er

nagedacht worden en een weloverwogen beslissing gemaakt worden over de vorm van de

RvA. Zo moet er gedacht worden over een langere zittijd van (een deel van) de RvA.

Daarnaast gaat er een keuze gemaakt worden over de mogelijkheid om de vereniging te

veranderen in een stichting. Dit in verband met financiën, want wanneer studievereniging

PAP een stichting zou worden kunnen bepaalde kosten teruggevraagd worden.
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6.3 Groei

De laatste jaren is er een toenemend aantal inschrijvingen bij de opleiding Pedagogische

Wetenschappen. Deze toename betekent voor studievereniging PAP ook een groei in het

aantal ledeninschrijvingen. In de periode 2022-2025 zal 90% van de eerstejaars studenten

Pedagogische Wetenschappen zich inschrijven als lid van studievereniging PAP.

7. Betrokkenheid

In 2025 is studievereniging PAP sterk betrokken bij belangrijke zaken binnen en buiten de

opleiding en universiteit.

7.1 Binnen de universiteit

Studievereniging PAP is onderdeel van de opleiding Pedagogische Wetenschappen en draagt

bij aan een actieve, kritische en betrokken cultuur binnen de opleiding. Goede contacten met

de opleiding en de Inspraak! zijn hierdoor essentieel voor het voortbestaan en het

waarborgen van de kwaliteit van studievereniging PAP en voor het verbeteren van het

onderwijs, zoals opgesteld in de statuten. Dit wordt gedaan door bij zoveel mogelijk

activiteiten van de opleiding aanwezig te zijn, actief deel te nemen aan de Inspraak! (en

hierbinnen actieve deelname aan opleidingsvergaderingen en Parlementaire overleggen), en

goede banden te behouden met Careerservices. Ook goede contacten met andere

verenigingen zijn van belang. Dit om het netwerk van studievereniging PAP uit te breiden en

meer mogelijkheden tot samenwerking te bewerkstelligen.

In 2025 heeft studievereniging PAP een professionele samenwerking met de opleiding

Pedagogische Wetenschappen op het gebied van promotie. Deze promotiecommissie is geen

commissie van studievereniging PAP, maar een losstaande commissie van de opleiding die

valt onder de leiding van de voorzitter van studievereniging PAP.

7.2 Buiten de universiteit

Buiten de universiteit is het onderhouden van contacten met verschillende externen en

partijen van groot belang. Reden is de naamsbekendheid van studievereniging PAP,

waardoor het netwerk kan worden uitgebreid en er verschillende samenwerkingen, ten

behoeve van de leden en de vereniging, kunnen worden aangegaan. Studievereniging PAP zal

ook in de komende drie jaren elk jaar een goed doel uitkiezen dat zich relateert aan het

pedagogische werkveld. Dit wordt gedaan om betrokken te blijven bij de maatschappij en om

zich in te zetten voor groepen die het nodig hebben.

8. Financiën

In 2025 is de financiële gezondheid van studievereniging PAP van het hoogste niveau om zo

de vereniging te faciliteren in al haar andere functies. De financiële gezondheid van

studievereniging PAP zal op peil worden gehouden aan de hand van de richtlijnen die

beschreven staan in het Financieel Reglement. Elk jaar zal er door de Financie, de komende

besturen en de Raad van Advies een kritische evaluatie van het Financieel Reglement

plaatsvinden. Door middel van de evaluaties blijft het Financieel Reglement actueel en

representatief.
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De komende drie jaar zal het eigen vermogen van studievereniging PAP niet stijgen.

Studievereniging PAP zal vanaf verenigingsjaar 2022-2023 negatief begroten om zo het

eigen vermogen te gaan benutten. Besturen zullen ieder jaar opnieuw kiezen of negatief

begroten in de toekomst nog ten goede zal zijn voor de financiële gezondheid van

studievereniging PAP. Ten slotte zal elke drie jaar de ledencontributie worden herzien.

Hierbij kan er gedacht worden aan de rente-ontwikkeling.
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