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1. Almanakcie
Vind jij het leuk om jouw creativiteit te uiten? Dan is de Almanakcie perfect voor jou! Je gaat
namelijk samen met een super leuke commissie het jaarboek van PAP maken. In dit boek
komen de leukste weetjes en ins & outs van de vereniging. Ook worden de commissies,
bestuursleden en andere verenigingen op een zo leuk mogelijke manier voorgesteld. Hier kan
jij verantwoordelijk voor zijn! Elk jaar wordt er een ander thema aan de Almanak gekoppeld.
Dit thema mag jij samen met jouw commissie helemaal zelf verzinnen en verder invullen. De
Almanakcie is verantwoordelijk voor het ontwerp, het thema en de verdere samenstelling van
de Almanak. Zie jij het al voor je om een boek op te stellen waar mensen nog vele jaren
herinneringen uit op kunnen halen? Dit klinkt toch super tof?! Schrijf je daarom snel in!

2. Borrelcie
Houd jij van een gezellige borrel en een leuk gesprek? Dan is de Borrelcie echt wat voor jou!
Elke maand wordt er een gezellige stamkroegavond georganiseerd voor alle leden van PAP.
Deze avonden hebben elke maand een ander thema met bijpassende aankleding en hapjes.
Ook kunnen er tijdens de stamkroegavond andere activiteiten, zoals een pubquiz,
georganiseerd worden. Voor al deze dingen is de Borrelcie verantwoordelijk. Vind jij het leuk
om met je commissieleden te sparren over leuke thema’s en activiteiten voor op de stamkroeg
avonden? Schrijf je dan nu in!

3. Financie
De Financie is de commissie waarin alle geldzaken van de vereniging en de financiële
administratie van de penningmeester gecontroleerd worden. Er mogen tenslotte geen fouten
in de administratie zitten. Jouw hulp is daar heel belangrijk bij! Eén keer per maand
controleert deze commissie tijdens een vergadering of de penningmeester alle financiële
zaken op orde heeft. Vind jij het interessant om te weten hoe de financiële kant van de
vereniging er uit ziet? En lijkt het je leuk om dit te doen in een heel gezellig team? Dan is de
Financie echt wat voor jou!

4. Mannencie
Tussen al de gezellige vrouwen op deze opleiding, is er één plek gereserveerd voor alleen
mannen: de Mannencie. De Mannencie is dé plek om de andere mannen van de opleiding te
ontmoeten en een aantal leuke activiteiten te organiseren voor alle leden (dus ook de
vrouwen). Daarnaast staat de Mannencie garant voor een hoop gezellige avonden en lol
onderling. Lijkt het jou als man dus leuk de andere mannen te leren kennen en samen te
werken? Dan is de Mannencie iets voor jou!

5. Meeloopcie
Lijkt het jou leuk om toekomstige studenten meer informatie te geven over de opleiding? Dan
is de Meeloopcie iets voor jou! De Meeloopcie is verantwoordelijk voor de organisatie tijdens
de meeloopdagen. De commissieleden begeleiden tijdens deze dagen groepen toekomstige
studenten die geïnteresseerd zijn in onze leuke studie: Pedagogische Wetenschappen. Denk
hierbij aan rondleidingen, zodat de toekomstige studenten een kijkje kunnen nemen binnen
de opleiding en de universiteit. Ook krijgen zij een hoorcollege en een werkcollege om zo
alvast te proeven hoe het er op de universiteit aan toe gaat. De commissieleden worden op
een meeloopdag ook aan het woord gelaten om te vertellen over de studie. Vaak is het zo dat
er in een jaar twee grote meeloopdagen en eventueel een aantal kleinere meeloopdagen
worden georganiseerd. Naast de meeloopdagen wordt er regelmatig aan deze commissieleden
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gevraagd of er een scholier individueel met hen mee kan lopen, zodat je iemand persoonlijk
kan helpen met alle vragen die zij hebben over de studie. Dus wil jij laten zien wat
Pedagogische Wetenschappen te bieden heeft? Schrijf je dan nu in voor de Meeloopcie!

6. Musicie
Voor alle muzikale PAPpers is er een hele leuke commissie, namelijk de Musicie. Deze
commissie staat volledig in het teken van muziek maken. Daarnaast is een hoop gezelligheid
gegarandeerd! Lijkt het jou leuk om op te treden, en te jammen in een bandje? Klinkt dit voor
jou nou als muziek in de oren? Schrijf je dan snel in voor de Musicie!

7. PAPerascie
Ben jij benieuwd naar wat er zich allemaal afspeelt in het werkveld? En wil jij dit delen met
de anderen? Dan zit je bij de PAPeras op de juiste plek! Deze bekende commissie zorgt
regelmatig voor blogs op online platformen. Deze staan helemaal vol met interessante
interviews, verslagen over studie inhoudelijke activiteiten en leuke feiten uit het werkveld.
Houd jij er dus van om te schrijven? Of vind je het leuk om mensen te interviewen? En heb jij
zin om vast een blik in het werkveld te werpen en te netwerken? Dan is de PAPerascie echt
iets voor jou!

8. Postercie
Een goede promotie van de activiteiten is natuurlijk erg belangrijk bij een studievereniging
als PAP. Hier kan jij aan bijdragen! Voor iedere activiteit die PAP organiseert moet namelijk
een aantrekkelijke poster/post gemaakt worden. Vind jij het leuk om je bezig te houden met
social media en ben je een beetje creatief? Dan is dit zeker wat voor jou! Er zullen bepaalde
richtlijnen zijn waar de posters/posts aan moeten voldoen, maar er is zeker ook ruimte voor
jouw eigen creativiteit. Heb je nog geen ervaring met Photoshop? Dat is geen enkel probleem.
Wij zullen jullie namelijk begeleiden bij het werken met Photoshop, zodat er supertoffe
posters gemaakt kunnen worden! Ben jij gemotiveerd om de activiteiten op een zo’n leuk
mogelijke manier te promoten, schrijf je dan snel in voor de Postercie!

9. Sportcie
Houd jij van een lekker potje voetbal, sta jij de hele avond tijdens een feest op de dansvloer of
ben je juist te weinig in de gym te vinden? Dan is de Sportcie echt iets voor jou! Samen met
de andere commissieleden organiseer je leuke en natuurlijk sportieve activiteiten waarbij je
zelf mag bedenken welke sport er beoefend gaat worden. Dit kan een les salsadansen zijn,
maar ook een voetbaltoernooi of een nog onbekende (zelfbedachte) sport. Dus houd je van
bewegen en lijkt het je leuk om samen met anderen de vereniging op een gezellige en leuke
manier in beweging te houden, schrijf je dan snel in voor de Sportcie!

10. Studiecie
Vind jij het leuk om activiteiten te organiseren die zorgen voor meer verdieping naast de
studie? Dan is deze commissie echt iets voor jou! De Studiecie organiseert studieinhoudelijke activiteiten voor alle leden van PAP. Hierbij kun je denken aan het bezoeken van
een jeugdgevangenis, een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis, of een lezing over de
rol van vaders tijdens de opvoeding. Door het organiseren van dit soort interessante
activiteiten verkrijg je meer inzicht in het werkveld van de Pedagogiek en begin je al met het
opbouwen van een netwerk! Wil je graag interessante studie-inhoudelijke activiteiten
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organiseren waar je de praktijk kan betrekken bij de studie? Dan is deze commissie op je lijf
geschreven!

11. Studiereiscie
Eens per jaar organiseert de Studiereiscie een studie-inhoudelijke reis vol met interessante
excursies en uitjes rondom het pedagogisch werkveld. Daarnaast is er ook genoeg ruimte voor
ontspanning tijdens de reis! De Studiereiscie is verantwoordelijk voor het uitzoeken van
hotels en restaurants en het organiseren van alle activiteiten tijdens de reis. Je bepaalt
natuurlijk ook waar deze leuke reis naartoe gaat! Ben jij iemand die van reizen houdt? Vind je
het leuk om een reis te organiseren? Dan is de Studiereiscie echt iets voor jou!

12. Sympocie
Zoals de naam van de commissie al verklapt, organiseert de Sympocie de symposia van PAP.
Als commissielid ga je twee avonden organiseren waarop verschillende sprekers hun kennis
delen over één specifiek onderwerp, zoals delinquent gedrag van jongeren. Je gaat samen met
je commissie op zoek naar sprekers, jullie bedenken een geschikt thema en helpen bij de
promotie. Je zal meemaken hoe het is om een symposium van begin tot eind te organiseren.
Vind jij het leuk om zo’n groot studie-inhoudelijk evenement te organiseren? Schrijf je dan
nu in voor de Sympocie!

13. Uitjescie
De Uitjescie is er om iedereen gezellige, ontspannende activiteiten te bezorgen. Van een dagje
rolschaatsen met elkaar tot naar een pretpark. De Uitjescie verzorgt een aantal keer per jaar
een nieuw uitje. Deze commissie komt iedere keer weer met toffe nieuwe manieren om even
helemaal niet aan studeren te hoeven denken! Dus wil jij op deze manier veel andere PAPpers
leren kennen? Of heb jij gave ideeën om even lekker te ontspannen? Dan is de Uitjescie echt
iets voor jou!

14. Weekendcie
Lijkt het jou leuk om samen met jouw commissie een weekend vol gezelligheid en
ontspanning te organiseren voor alle PAPpers, dan is dit de perfecte kans! We gaan namelijk
één keer in het jaar met de vereniging op ledenweekend en de Weekendcie is
verantwoordelijk voor de organisatie van dit te gekke weekend! Samen met jouw commissie
zorg je voor de invulling hiervan. Het weekend vindt plaats in de tweede onderwijsvrije week,
waardoor dit ook nog eens de ideale kans is om veel PAPpers te leren kennen. Word jij hier
nou enthousiast van? Schrijf je dan snel in voor deze commissie!

4

