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WELKOM EN WAARSCHUWING 

Ich bin Sigmund und begrüßt Sie in der Fakultät für 

Psychologie und Erziehungswissenschaften .  

Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrem Studium und 

hoffen, dass Sie viele Freunde und Spaß machen 

Als meine Freundin Juno Merkel immer sagt, "wir 

schaffen das." 

Und doch möchte ich Ihnen von einigen Professoren zu 

warnen, die behaupten, dass meine Theorie der Psy-

choanalyse Klatsch und Tratsch ist. 

Ich weiß, dass es eine Menge negative Stimmung vor-

handen ist auf die Psychoanalyse von Menschen hoch 

in Forschung und empirisch ausge-

richtet . Lassen Sie uns aufhören, 

einander zu dämonisieren. 

Wenn Ihr Professor, dass Kapitel der 

Kritik beginnt, schlage ich vor, das 

Sie in die Kneipe gehen und ruhig da 

mein Buch und dieses Paperke lesen. 

Thanks to Google 

translate  
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WOORD VOORAF PRAESES 

Nu de tijd gekomen is om de reiskoffers weer voor even 

op te bergen, heb ik de eer om jullie dit nieuwe acade-
miejaar van harte welkom te heten aan de faculteit Psy-

chologie en Pedagogische Wetenschappen. 

Of je nu onlangs de wijze beslissing maakte om (alsnog) 
een studie aan te vatten aan onze faculteit of reeds ver-

trouwd bent met het klappen van de z w e e p ,  
voor jullie allen hoop ik samen met m i j n 
mijn praesidium een aanspreekpunt te vor-

te vormen en jullie academiejaar net d a t 

dat tikkeltje kleurrijker te maken. 

Zowel tijdens de vakantieperiodes a l s    
tijdens het academiejaar staan wij garant 
voor educatieve en ontspannende studen-

tikoze activiteiten. 

Ik hoop jullie dan ook allen in 

groten getale te  

moge verwelkomen op 

 onze evenementen  

en wens jullie alvast  

ontzettend veel  

succes dit academie-

jaar. 
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WOORD SCRIPTOREN 

Liefste eerste bacher’s 

Het is eindelijk zo ver de mooiste jaren van jullie leven 

kunnen beginnen.  Na deze lange zomervakantie zullen 

jullie waarschijnlijk vol spanning jullie eerste jaar tege-

moet gaan. Wij, jullie scriptoren Lana en Emily zullen on-

geveer maandelijks een studentikoos blad uitbrengen ge-

naamd het ‘paperke’. Hiermee trachten wij informatie over 

te brengen over de activiteiten van onze club, de faculteit 

en tegelijkertijd hot topics, thema’s en nog zo veel meer in 

de kijker zetten. Iedere maand buigen wij ons voorover 

onze computer om een nieuw thema te bedenken en jullie 

van ontspannend leesvoer te voorzien.  

Gelukkig kunnen we dat voor deze editie nog doen in onze 

bikini lekker in het zonnetje. We kijken er enorm naar uit 

om al het creatieve uit onze breinen te halen en telkens 

weer een geweldige editie uitbrengen voor jullie. Met deze 

editie hopen wij jullie al een eerste kijk te geven in het 

studentenleven. Met deze handige, als het ware, survival-

gids in de hand, zijn jullie ongetwijfeld klaar om jullie eer-

ste jaar te trotseren. 

Verder hopen we ook dat jullie een fantastisch jaar tege-

moet gaan en we jullie nog vaak zullen terugzien, hier op 

de faculteit, in de cuba of op nog andere activiteiten. 

Tot slot, willen jullie je mening kwijt over dit studenten-

blad, kans maken om prijzen te winnen, etc. Dan is dit 

het adres: scriptor@vppk.be 

Veel kusjes 

Lana & Emily 
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Het studentenleven  :     waar of niet waar?

Hoe zit dat nu het studentenleven, studentenverenigin-

gen, studeren, etc? Waarschijnlijk zat je in de laatste      

weken van je eerste extra lange vakantie, te denken aan 

deze stressvolle dag. Wat ga ik vanavond eten? Oh nee al 

die dikke boeken en niet te vergeten, zijn studentenclubs 

echt de barbaarse, hiërarchische instituties, zoals je al 

hebt gehoord?  Eventjes diep ademhalen en negeer al de 

clichés die je al hebt gehoord over het studentenleven. Nu 

je op kot woont zal je een stuk zelfstandiger worden, maar 

geen nood je hoeft niet elke dag eten te bestellen. Veel 

mensen gaan naar de studentresto’s, zie de rubriek onder 

de letter ‘R’, of je kan altijd gezond koken op kot, met de 

talrijke studentkookboeken, die je snelle, gezonde en 

goedkope maaltijden leren maken.  
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Het studentenleven  :     waar of niet waar? 

           Voor al je studie gerelateerde zorgen, kan je altijd terecht 

bij het monitoraat, de studiewebsite onder de rubrieken M’, 

‘S’. Ook worden er door het VPPK doorheen het jaar fabels en 

feiten georganiseerd, waarbij je medestudenten van hogere ja-

ren, uitleg komen geven van hoe ze bepaalde vakken hebben 

gestudeerd. Als laatste de studentenverenigingen… 

Studentenverenigingen verschillen nogal van elkaar. Zo gaat 

het er in Gent anders aan toe dan in pakweg Leuven. En ook 

binnen elke studentenstad volgen geen twee studentenkrin-

gen dezelfde werkwijze. Daarenboven vernieuwt een praesidi-

um zich elk jaar. Zo hebben wij buiten onze vrolijke cantus-

sen ook heel wat cultuur en amusement gerichte activiteiten. 

Voor ieder wat wils dus! Kom dus zeker zelf eens een kijkje 

nemen op een aantal van onze activiteiten en snoer familie en 

vrienden met griezelige en gortige verhalen de mond! Vooroor-

delen aan de kant geschoven? Lekker gaan zitten? Dan volgt 

nu een kleine inleiding op jouw studentenleven!  
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N 
Nieuw praesidium 
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 Boeken & Cursussen 

O 
 Openbaar vervoer 

C 
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P 
 PPSR 

D 
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Q 
 Quetzal 

E 
 Eerste bachelor-weekend 

R 
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F 
 FSA 
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 Hier kan je terecht voor informatie, advies en begeleiding i.v.m. 

de diverse aspecten van de studieloopbaan zoals studiekeuze, 
studie- en studentenbegeleiding, verder studeren, loopbaan en 

werk.  

Het adviescentrum bevindt zich in de ‘UFO’. De infobalie is het 
eerste aanspreekpunt. De onthaal-medewerkers beantwoorden 
zo veel mogelijk vragen: persoonlijk, telefonisch of via mail. Ze 

geven zelf de nodige informatie of zorgen voor een afspraak met 
een studieadviseur, een studentenpsycholoog of de loopbaanad-
viseur. Open van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 

13u tot 17u.  

De adviseurs, psychologen en het aanspreekpunt student en 

functiebeperking zijn enkel ter beschikking na afspraak.  

Sint-Pietersnieuwstraat 33 - eerste verdieping  

Tel.: 09 331 00 31 studieadvies@ugent.be  

Adviescentrum 
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Het VPPK is jullie opleiding gebonden studentenvereniging, wat 

dus inhoudt dat we het jullie ook zo aangenaam mogelijk willen 
maken rond jullie studies. Zo zal de Studie-Praeses jou zo goed 

mogelijk proberen te helpen bij het studeren van de ‘oh-zo-
geliefde examens’ door het onderhouden van een studiesite (voor 
meer info hierover zie de ‘S’ die in dit Paperke staat voor 

‘Studiesite’).  

Enkel bij het volgen van de lessen kunnen noch de Studie-
Praesessen, noch de andere Praesidiumleden jou helpen. De boe-
kenverkoop en cursusverkoop worden georganiseerd door de 

Praeses met hulp van zijn Vice-Praeses georganiseerd. Eerst en 
vooral is het belangrijk om te begrijpen wat nu juist het verschil 

is tussen boeken en cursussen.  

Wat is een cursus?                                                                                                           
Een cursus is een stapel gekopieerd papier die je in een map kan 

steken. Hoe kom ik aan mijn cursussen?  

Wat is een boek?                                                                       

Ingebonden papier, zowel harde als zachte kaft.  

Hoe kom ik aan mijn boeken en cursussen?                                    
De Praeses en haar Vice-praeses organiseren de boekenverkoop 

voor alle studenten psychologie en pedagogie aan onze faculteit. 
Terwijl jullie genoten van jullie extra maandje vakantie zijn wij 
reeds bezig met alle boeken te organiseren en te stapelen in de 

‘kelder’ van het FPPW. Als alle boeken in pakketjes zijn gesor-
teerd, kiest het VPPK de best passende datum voor elke groep om 

zo’n pakket te komen afhalen. De datum en prijs komen jullie nog 
te weten op de introductiedag of op onze website ‘www.vppk.be’. 

(zie ook de letter ‘W’) 

Boeken & Cursussen 
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Belangrijk! Jouw boeken zal je ondertussen moeten bestellen 

via de officiële website van het VPPK ‘www.vppk.be’. De cur-
sussen die het VPPK aanbiedt moet je eveneens online bestel-

len via een link die te vinden is op onze site. Dit is een link 
naar het online-bestelsysteem van De Nobele, de drukkerij die 

de cursussen in kwestie afdrukt.  

 

Belangrijk! Je zal ook een FK CityLife kaart en EYCA voor 

1,50 euro per kaart. Door deze kaarten word je lid van het 

VPPK en heb je toegang tot de boekenverkoop. 

Wat is een CityLife kaart?                                                                                                   

Deze kaart is als het ware een digitale spaarkaart, die je in 

tal van winkels in België kan gebruiken om te sparen voor 

diverse kortingen. Zo voorkom je al dat gezeul met spaar-

kaarten van verschillende winkels, die uit je portemonnee 

uitpuilen. 

Voor meer info: www.citylife.be 

Wat is een EYCA kaart?                                               

Een EYCA kaart kan je over heel Europa  gebruiken om 

kortingen en voordelen te krijgen op accommodatie, cul-

tuurevenementen, producten, mobiliteit en  diensten. 

Voor meer info: www.eyca.org 

Jullie voordeel: -Je hoeft niet zelf uit te pluizen welke 

boeken je moet gaan kopen -De prijs van het boekenpak-

ket bij het VPPK komt voordeliger uit dan als je er zelf 

om zou gaan in de winkel (zelfs mét lidkaart, zie verder) -

Je hoeft ook niet naar een boekenwinkel te lopen, je kan 

je pakket gewoon kopen op jouw faculteit!  
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Een woordje van onze cantor: Een cantus, wat is dat?  
 

Ongetwijfeld heb je in het studentenleven dit woord al eens horen 
vallen, of in de latere uren van de dag studenten in een hopeloos  
bekliederde labojas zien rondlopen in de Overpoortstraat. Voor een 

student in het ongewisse leggen wij dit mysterie graag uit.  

Een cantus is niet meer dan een studentikoze zangavond, met als 
doel studenten dichter bij elkaar te brengen. Ludieke regels en een 

vreemde hiërarchie maken het fenomeen compleet. Dat mag ook 
wel, want cantussen heeft in Gent ondertussen al meer dan 80 jaar 
traditie achter de rug, en het einde hiervan is nog lang niet in zicht. 

Alle regels en liederen staan opgeschreven in een 'codex' waarvan de 
eerste editie in Gent al uitkwam sinds 1935! Elke club of kring geeft 
zijn eigen invulling aan deze regels, en andere universiteitssteden 

zoals Brussel en Leuven hebben misschien zelfs nog meer alterna-
tieve gewoontes. Het stopt niet in België, ook in landen als Neder-

land, Duitsland en zelfs Zuid-Afrika worden er cantussen gegeven! 
 
VPPK heeft een heel  cantusteam ter beschikking. Onze zedenmees-

ter, Bjorn Algoet, zorgt ervoor dat tijdens de cantus de regels gevolgd 
worden. De schachtentemmer, Sigi Palinckx, zorgt voor verse 

'gedoopten' die de tradities later verderzetten wanneer wij allang af-
gestudeerd zijn en met heimwee naar onze studententijd kijken. Ik-
zelf, als cantor, zorg ervoor dat de liedjes juist gezongen worden en 

dat de aanwezigen zoveel mogelijk plezier maken (hoewel zij dat 

meestal vanzelf al doen!).  

Een Cantus, Wat is dat? 

Cantus (Latijn voor "zang", "mv." Cantussen) wordt bedoeld een 

studentikoos zang- en drinkfestijn.  
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wel, want cantussen heeft in Gent ondertussen al meer dan 80 jaar 
traditie achter de rug, en het einde hiervan is nog lang niet in zicht. 

Alle regels en liederen staan opgeschreven in een 'codex' waarvan de 
eerste editie in Gent al uitkwam sinds 1935! Elke club of kring geeft 

 

cantusteam ter beschikking. Onze zedenmees-

ter, Bjorn Algoet, zorgt ervoor dat tijdens de cantus de regels gevolgd 

Dit team geeft graag een speciale cantus waarop elke geïnteres-

seerde psycholoog of pedagoog welkom is om de magie van een 

cantus te ervaren. Voor €2 kan je eigen drank meenemen of ter 

plaatse water drinken, of voor €10 kan er heel de avond bier ge-

dronken worden naar genoegen. 

 
Kom gerust een avond spenderen middenin de bruisende, ludie-
ke, semi-serieuze maar nog steeds levende Gentse traditie die 

wij 'cantus' noemen. 

Ut vivat, Crescat et Floreat! 

Uw Cantor, Jory van Gysegem 
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CUBA  

Voor muziek, drank en vooral veel sfeer moet je in ons 

clubcafé CUBA zijn. Dit is voor de studenten psychologie 

en pedagogie ‘de’ plek om eens goed los te gaan na een 

zware studiedag. Ons feestpraesdium zorgt hier ook voor 

onze geweldige clubavonden, met onze eerste clubavond: 

‘HaCUBA Matata’ , gaan we op 26 september van start, op 

weg naar een memorabel jaar. 

De Cuba is open van maandag tot zaterdag van 21.00-6.00 

u.  

 

Overpoortstraat 74, 9000 Gent  

 

Feel the difference  

Dance - R'n'B - 90's - 00's - Summer vibes - 

Party music ...  
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Het lekkerste paarse snoepje is afkomstig uit jullie nieu-

we studentenstad: de cuberdon, ook bekend als neuze-

ke, tsoepke, Gentse neus of topneus. Het is een kegel-

vormige lekkernij die qua vorm veel gelijkenissen heeft 

met een neus. De buitenkant is hard, de binnenkant 

echter is gelatineneus en dus veel zachter.  

Het is enkel verkrijgbaar in België aangezien het snoepje 

slechts een houdbaarheidsdatum heeft van drie weken 

(daarna begint de inhoud te versuikeren).  

Enkele jaren geleden kwam dit hemels snoepje in heel 

wat Belgische kranten naar voor. Volgens hen was er 

een ware oorlog gaande. Tussen de cuberdonverkopers 

was het oorspronkelijk nooit echt koek en ei. Bakkerij 

Himschoot verkocht al enige tijd cuberdons toen Sonny 

Breine de bakkerij vroeg om de Gentse zoetigheid ter 

plaatse te kopen en door te verkopen, recht voor hun 

deur. Meteen na toestemming veranderde hij echter van 

leverancier, waarna bakkerij Himschoot besloot om ook 

een kraam voor zijn deur te zetten. Een van de hoogte-

punten in die oorlog was wanneer de twee verkopers van 

op de Groentemarkt met elkaar op de vuist gingen. De 

ene verkoper wou de klanten van de andere afsnoepen 

(pun intended), maar dat wou 

de andere verkoper niet zomaar 

laten gebeuren.  

Candy war 
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Dreupelkot 

Het dreupelkot is hét jeneverparadijs, de enige overge-

bleven jeneverbar in Gent en het uniekste dreupelkot-

je van Vlaanderen en omliggende werelddelen. Met zijn 

meer dan 200 soorten jenevers, waarvan een aantal 

zelfgemaakte zoals de reeds wereldberoemde vanilleje-

never, is er meer dan keuze genoeg. Gezondheid!  

Waar: Groentenmarkt 12, gebruik goed je ogen want 

buiten de kleine ingang is het een donker en smal 

steegje Openingsuren : alle dagen (behalve zondag) 

van 16u00 tot ... of op afspraak.  
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Design museum Gent 

Het design museum  Gent is als de leefwereld van een 

rijke familie uit de 18e eeuw. Het gebouw dateert uit 

1755 en was eigendom van de Gentenaar Ferdinand 

de Coninck, een succesvol handelaar in linnen. Pas in 

1922-1923 kocht de stad Gent het pand. Ze bracht er 

de verzameling van de vereniging voor Nijverheids– en 

Decoratieve Kunsten onder. Zeventig jaar later in 

1922, kreeg het Design museum Gent er een nieuwe 

moderne vleugel bij. De toiletten zijn grappig: Het  ge-

bouwtje is opgetrokken in de vorm van een grote rol 

toiletpapier. Inhoudelijk ligt het accent tegenwoordig 

op 20e-eeuwse en hedendaagse kunst. 

 

Openingsuren: 

Ma, di, do, vr: 9:30 – 17:30 
Za, zo: 10:00 – 18:00 

Feestdagen en schoolvakanties: 10:00 – 18:00 

Gesloten op woensdag 

Gesloten op Kerst en Nieuwjaar 

Jan Breydelstraat 5  
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Eerste Bachelors-weekend 

De overstap van het middelbaar naar de universiteit 

kan voor vele een onwennig gevoel teweeg brengen. 

Voel jij je nog een beetje alleen op deze eerste intro-

ductiedag. Zoek je nog naar een hecht vrienden-

groepje om het studentenleven te trotseren? 

Dan kan je best eens meegaan op het Eerste bache-

lor-weekend van VPPK. Dit is een weekend speciaal 

voor studenten psychologie &pedagogie die beginnen 

aan hun eerste jaar (of schakelstudent zijn). 

Het weekend is een ideaal moment om te verbroede-

ren met je medestudenten. Bovendien zijn er ook 

praesidiumleden aanwezig die je met veel plezier   

willen wegwijs maken in het Gents studentenleven.  

Tenslotte is het weekend gevuld met animatie en ver-

maak à la VPPK. 

 

INSCHRIJVEN VIA EXCURSIE@VPPK.BE 

Na je in te schrijven, stort je 40euro op BE 79 7330 

0315 2833;  

mededeling: 1E Bachweekend/ “Jouw naam”  
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WANNEER: 7 tot 9 oktober 

 

WAAR:  

De Zeveling  

Puitvoetstraat 91, 

9100 Sint-Niklaas  

 

HOE?  

Met eigen vervoer (zelf) 

Partybus vertrek aan FPPW en terugkeren met trein (met Go 

Pass door ons geregeld)  

Als je met de eigen wagen komt, gelieve dan je wagen te par-

keren op de voorziene plaatsen.  

 

KOSTPRIJS: 40 euro 

INBEGREPEN: treinvervoer, partybus, verblijf, ontbijt, mid-

dagmaal, avondmaal , drinken & activiteiten 
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Facultaire Studentenadministratie  

(FSA)  

Hier kan je terecht voor alles wat met administratie te 

maken heeft. Zo dien je er bijvoorbeeld je doktersbriefjes 

in na afwezigheid bij examens, de nodige attesten kunnen 

hier afgehaald worden, examen- en lessenroosters       

kunnen via de website van het FSA bezichtigd worden. 

[ Het FSA bevindt zich in lokaal 1 00.003 (op het gelijk-

vloers, links naast de hoofdingang). 09/264.62.66 

www.fsappw.ugent.be fsappw@UGent.be  
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Het FaculteitenKonvent Gent (kortweg FK Gent) is de over-

koepelende studentenvereniging die de 28 studentenkringen 

verbonden aan een faculteit of faculteitsrichting aan de 

UGent overkoepelt.  

Het FK streeft ernaar haar kringen op alle mogelijke vlakken 

te ondersteunen. We begeleiden onze verenigingen onder   

andere op organisatorisch en juridisch vlak, maar we zijn er 

echter ook voor alle studenten via de organisatie van enkele 

grote evenementen. Op 8 oktober vindt de Beiaardcantus 

plaats, een grote openluchtcantus voor 750 studenten onder 

begeleiding van de Gentse beiaardier.  

Daarnaast organiseren we elk jaar de Studentikoze Opening, 

waar het academiejaar op gepaste wijze kan ingezet worden. 

Dit jaar wordt het concept ietwat vernieuwd. Houd daarom 

zeker onze sociale media in de gaten. Houd zeker onze site 

(www.fkgent.be) in de gaten, want hierop vind je onder ande-

re nuttige informatie over onze kringen, een kalender met al 

hun activiteiten en alle sportuitslagen terug! Op onze       

Facebookpagina (facebook.fkgent.be) plaatsen wij op regel-

matige basis foto’s van verscheidene activiteiten. Ook op 

Twitter (twitter.fkgent.be) zijn we te volgen.  

FK 
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Welke verenigingen zijn verbonden aan het FK?  

Studentenkringen zijn verenigingen gebonden aan een 

studierichting van de UGent.  

De richting waarvoor je je nu hebt ingeschreven, heeft 

dus ook zo’n studentenkring.  

Wat doen deze kringen nu precies? Zij doen er alles aan 

om je te helpen jouw studentenperiode zo goed mogelijk 
door te komen! Zij voorzien om te beginnen studiehulp: 
ze geven studentencursussen uit, stellen voordelige boe-

kenlijsten samen en vele verenigingen hebben een speci-
ale studiesectie op hun website of een studie gerelateerd 

forum.  

Bovendien bieden ze allerlei feest-, cultuur- en sportacti-
viteiten aan zodat je ook geest en lichaam kan ontspan-
nen tussen het studeren door. Mens sana in corpore sa-

no, weet u wel.  

Geïnteresseerd? Via de FK-site kan je doorklikken naar 
de site van jouw kring en kun je alles te weten komen 

over de kortingen op boeken, de fuiven, de sport- en cul-
tuuractiviteiten en zo veel meer! Vele kringen hebben 
trouwens een forum waarop ze vele 'ps, hints en voor-

beeldvragen voor de examens plaatsen.  

Zeker de moeite waard dus! Studentikoze groeten 
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Fallen Angels 

Ben je fan van allerlei prulletjes en retro? Dan is dit 

snuisterparadijs iets voor jou! In deze winkel geopend 

sinds 1980 door moeder en dochterteam, Isabelle en Ga-

nesha, vind je originele oude briefkaarten, devotiepren-

ten, knuffels, speelgoed, etc. Ook retro filmaffiches, recla-

meborden, pillendoosjes, etc, kan je er kopen aan een 

schappelijke prijs. 

 De winkel is gelegen in de Jan Breydelstraat nr.29, vlak-

bij het Gravensteen en de Korenmarkt.                         

Het Designmuseum bevindt zich ook in de Jan Breydel-

straat nr.5   



24 

Gravensteen 

Dit is de naam van de burcht die pal in het centrum van Gent 

staat. Deze is de enige overgeblevene uit de middeleeuwen in 

heel Vlaanderen! Aan de buitenkant merk je al op dat het ge-

bouw functioneerde als een soort van verdedigingssysteem. 

Over de jaren heen is het voor verschillende functies gebruikt 

geweest. Binnenin bevindt zich het Gerechts– en Wapenmuse-

um. Binnenin worden er verschillende foltertuigen tentoon ge-

steld. Daarnaast verwijst het museum naar de burcht als ver-

blijf van het hoogste gerechtscollege van het Graafschap Vlaan-

deren van de 14de tot 18de eeuw.  
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Dit is de naam van de burcht die pal in het centrum van Gent 

Over de jaren heen is het voor verschillende functies gebruikt 

en Wapenmuse-

um. Binnenin worden er verschillende foltertuigen tentoon ge-

blijf van het hoogste gerechtscollege van het Graafschap Vlaan-

Het Gravensteen staat niet alleen symbool voor de stad Gent, 

maar eveneens voor de Gentse student. Deze symbolisering is 

te wijten aan de studentikoze bezetting die er heeft plaatsge-

vonden op 16 november 1949. De aanleiding tot deze bezetting 

was de verhoging van de bierprijs en het feit dat de politie hun 

witte helmen zou vervangen door blauwe kepies zodat ze moei-

lijker te onderscheiden waren van taxichauffeurs en postbo-

des.  

Uiteindelijk slaagden de brandweer, politie en rijkswacht er in 

om het Gravensteen te ontruimen. Tot op de dag van vandaag 

wordt deze "grootste studentengrap aller tijden" jaarlijks her-

dacht met de Gravensteenfeesten. Daarnaast eren we deze stu-

dentikoze bezetting telkens bij aanvang van een cantus met 

het lied ‘De slag om het Gravensteen’, een van de weinige op 

de lijst van de officiële liedjes.  

 

Spuiters van Vlaanderen! Gent brult van pret: "'t Gravenkasteel 

door studenten bezet!" Ze zitten er binnen! wie krijgt z'er uit. Ze 

vrezen noch knuppel, noch water, noch spuit! Belegeraars zo ge 

ten aanval wilt gaan. Pas op, pas op, pas op, pas op! Uilenspie-

gel, Uilenspiegel voert hen aan!  
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Nu je op kot gaat en/of studeert in Gent blijft er waarschijnlijk 

wat minder tijd over om je favoriete sport te beoefenen, maar 
dit is geen excuus om plots helemaal niet meer te bewegen en 

excessieve vetrollen te kweken! Je kan altijd terecht in het 
GUSB. Als student aan de UGent kan je voor een spotprijsje 
gaan zwemmen, basketballen, fitnessen, roeien, tennissen of 

voetballen. Voor het volledig sportaanbod kan je surfen (want 
dat is ook sportief) naar www.ugent.be/nl/voorzieningen/

sport/aanbod.  

Het GUSB is gelegen aan de watersportbaan en excuses als: 

“Dat vinden we nooit!” worden niet aanvaard, want het is recht 

tegenover onze faculteit.  

GUSB 
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Guislain 

 

Aansluitend bij de richting psychologie is een uitstapje 

naar dit museum een must!  

Het Museum Dr. Guislain is een museum in Gent waarin 

de geschiedenis van de psychiatrie wordt weergegeven aan 

de hand van gebruiksvoorwerpen, kunst en onderzoek. Het 

museum opende zijn deuren in 1986. Het is ondergebracht 

in een gedeelte van hetPsychiatrisch Centrum Dr. 

Guislain te Gent, genoemd naar depsychiater Jozef 

Guislain. Naast een uitgebreide vaste collectie worden er 

elk jaar een drie- tot viertal exposities georganiseerd. 

De collectie van het Museum Dr. Guislain bestaat uit 2 

deelcollecties: de geschiedenis van de psychiatrie en de 

kunstcollectie, waarvan een selectie permanent in het    

museum te zien is. De medische collectie is gegroeid uit een 

kleine ‘kernverzameling’ van oude objecten die binnen de 

muren van het Guislainziekenhuis bewaard werden.  

VPPK organiseert ook elk jaar een uitstapje naar dit gewel-

dig interessante museum. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiatrisch_Centrum_Dr._Guislain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiatrisch_Centrum_Dr._Guislain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Guislain
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jozef_Guislain
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Jean Henri Dunant werd geboren op 8 mei 1828 in Genè-

ve, later zou hij zijn naam veranderen van Henri naar 

Henry omdat dit in het Engels makkelijker uit te spreken 

is. Hij was een Zwitserse zakenman en een sociaal acti-

vist.  

Tijdens een zakenreis in 1859 was hij getuige van een 

veldslag tussen de Oostenrijkers en de Fransen. De Slag 

om Solferino beschreef hij later in een boek waarin hij 

pleitte voor een gezondheidsinstituut dat geen grenzen 

kende. Later is hem de Nobelprijs voor de Vrede toege-

kend. Dunant was de oprichter van het Rode Kruis. On-

dermeer een schip van het Nederlandse Rode Kruis werd 

naar hem vernoemd. Dit schip, de J. Henry Dunant, is 

speciaal uitgerust als vakantieverblijf voor zieken en ge-

handicapten (Heil, o Wijze Wikipedia!). Dit alles interes-

seert jullie waarschijnlijk uitermate weinig! Wat uiteraard 

wel interessant te noemen valt, is het feit dat ons facul-

teitsgebouw in de straat ligt die ook vernoemd is naar de-

ze weldoener. Het gebouw zelf kreeg het koosnaampje ‘de 

Dunant’.  

Henri Dunant(laan)  
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HaCUBA Matata 

Zoals eerder vermeld zal onze eerste clubavond met-

een een thema clubavond zijn met de naam HaCUBA 

Matata. Na overrompeld te worden met een overvloed 

van informatie op je eerste dag, heb je dit spetterende 

feestje wel verdient! Om het jaar goed in te zetten, zet-

ten we meteen een gratis vat. 

Kom dus ook naar dit legendarische feestje op 26 sep-

tember in de Cuba! See you at 22.00u! 
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InterFacultaire Kampioenschap  

Dat sporten enorm gezond is, weet je vast al langer dan van-

daag. Maar wist je ook dat je veel langer leven kan wanneer 

je elke dag een bepaalde tijd sport? Zo kan je al 3 jaar langer 

leven door slechts een kwartiertje per dag je uit te leven na 

lessen van 3 uur stilzitten. De luiaards onder jullie die geen 

zin hebben in eenzame zweetpartijen: het VPPK organiseert 

heel wat sfeervolle gelegenheden om samen wat fitter te wor-

den! Het Interfacultair Kampioenschap of IFK is een allesom-

vattende competitie, georganiseerd door het FaculteitenKon-

vent en de dienst Sport van de UGent, gespreid over de volle-

dige duur van het academiejaar. Grofweg kunnen de ver-

schillende sporten, competities en tornooien die het IFK om- 

vatten worden opgedeeld in drie categorieën.  
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Er zijn drie grote evenementen: Het Interfacultair Tornooi, 

Zwemmarathon en de 12urenloop. Het Interfacultair Tornooi 

(IFT) vindt traditioneel plaats op de laatste maandag van de 

maand oktober. De kringen nemen het in diverse sporten op te-

gen elkaar op één dag. Er is een prijs voor de winnaar van het 

tornooi, maar ook de winnende kringen van iedere sport afzon-

derlijk ontvangen een prijs. De punten en plaats in het eindklas-

sement telt mee voor het IFK. Dit tornooi gaat door in en rond de 

gebouwen van het GUSB. De georganiseerde sporten zijn basket-

bal, praesidiumkamp, tafeltennis, veldlopen, voetbal en zwemaf-

lossing. Uiteraard zijn er ook nog andere sporten die doorheen 

het jaar georganiseerd worden en deel uitmaken van het IFK. Zo 

is er onder andere badminton, veldvoetbal, rugby, volleybal, mini 

voetbal en basketbal. De Zwemmarathon is een evenement dat 

plaatsvindt in het begin van december. De verschillende inge-

schreven kringen nemen het tegen elkaar op in een vier uur lang 

durende zwemcompetitie. Er worden om het meest baantjes ge-

zwommen. Dit evenement vindt plaats in het Universitaire 

Zwembad. De 12urenloop is het grootste sportieve evenement 

van het academiejaar. Dit evenement, die in april-mei plaats-

vindt op het SintPietersplein is één groot studentenfeest. De 

kringen proberen in twaalf uur om het meest ronden te lopen op 

een parcours uitgetekend op het Sint-Pietersplein. Er is heel veel 

randanimatie aanwezig wat dit evenement uitermate aantrekke-

lijk maakt voor sportieve en minder sportieve studenten.   
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Julien 

Tijd voor een frituur in ons aanbod. Frituur ‘De Gouden 

Saté’ is onder de meerderheid van de studenten beter ge-

kend als ‘de Julien’. Hier serveert men bijna 24 op 24 , 

op maandag tot donderdag van 11 u tot 14u en van 17u 

tot 7u en de rest van de week van 11 u tot 7u om precies 

te zijn. Deze frituur is ondertussen een ware legende ge-

worden! Een avondje uit begin en/of eindig je bij de Juli-

en!  

De Gouden Saté vind je aan het begin van de Overpoort-

straat (kant St. Pietersplein).  
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Jullie maandelijkse cartoons 
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Kalender 

26 september 

Welkomstontbijt &  

themaclubavond 

27 september 

studiementorwan-

deling 

5 oktober 

Infoavond  

erasmus 

6 oktober 

Introductiecantus 

11 oktober 

Fabels en feiten 

12 oktober 

Openingsfuif 

17 oktober 

IFK minivoetbal 
heren 

IFK tafeltennis  

19 oktober 

Workshop 

IFK basketbal  

heren  

Wekelijks komen onze Pr-internpraessesen upda-

tes geven over welke activiteiten die week op het 

menu staan. Verder kan je onze evenementen al-

tijd terugvinden op onze website vppk.be of op 

facebook 
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Kastaar 

Zin in een overheerlijk bord spaghetti? Rep je alvast 

naar Onderbergen 42 voor het bekendste pasta         

restaurant in Gent: de Kastart. Proef van de              

ongeëvenaarde saus en geniet van de gezellige, soms 

ietwat drukke sfeer.  

Als je met meer dan 2 bent: sowieso reserveren! Niets 

erger dan 2 uur te moeten wachten op een plaatsje en 

ondertussen al die lekkere gerechten voorbij zien       

komen… Open maandag tot en met zaterdag van 11u 

tot 22u30.  

Opgelet! Vanwege de belachelijk grote porties die je voor 

je neus krijgt raden we zelfs de grote eters aan een   

medium te nemen. De legende spreekt dat er mensen 

waren die een large hadden besteld en achteraf met 

ontplofte maag zijn afgevoerd omdat ze maar bleven 

eten. “Te lekker om te stoppen”, zeiden ze.  

Tip! Je kan ook spaghetti + saus of enkel saus afhalen. 

De saus apart afhalen is zelfs enorm goedkoop!  
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Heb je na een zware lesdag behoefte aan een avond 

ontspanning en lijkt nog maar eens uitgaan in de 

Overpoort een slecht idee wegens de nog steeds per-

sisterende kater van de vorige avond? Dan is eens 

naar de film gaan het ideale plan! Wie interesse heeft 

in de nieuwste releases uit Hollywood op groot 

scherm -zelfs in 3D- kan terecht in de Kinepolis van 

Gent, of de Decascoop zoals ze zeggen. Vergeet zeker 

niet je Kinepolis Student Card aan te vragen op de 

site van Kinepolis, dan kost een avondje film je op 

ma/di/woe je 7,45 euro en op vrij/za/zon 7,60 euro. 

J Studio Skoop brengt al jaren de betere cinema. 

Films uit alle hoeken van de wereld die internatio-

naal worden geprezen en gelauwerd. Goede films 

waarvan je dubbel geniet in 5 gezellige zalen met 

wand tot wand projectie en dolby surround digitale 

klank. Na de film kan je een bezoek brengen aan het 

vernieuwd Studio Skoop Café. Geselecteerde muziek, 

koel geserveerde dranken en ambiance samen met 

Scarlett Johansson, Daniel Brühl, Marilyn Monroe, 

Groucho Marx, Marlene Dietrich, Humphrey Bogart 

en andere bekende gezichten.  

Kinepolis en studioskoop 
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De Korenmarkt is een plein in het centrum van 

de Vlaamse stad Gent. Het plein ligt tussen de Sint-

Niklaaskerk en de Leie. Het plein heette vroe-

ger Koornaard en vormde sinds de 10e-11e eeuw de 

plaats waar het graan dat via de Leie of Schelde Gent 

binnenkwam verhandeld werd. Het plein is omgeven 

door verschillende historische gebouwen en is een be-

langrijk toeristisch plein met cafés en terrasjes, in het 

historisch centrum van de stad.  

Hier kan je ook de mediamarkt, de pizzahut en de 

McDonald’s vinden, verder is het een van de gezelligste 

plekken in de stad. 

Korenmarkt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Niklaaskerk_(Gent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Niklaaskerk_(Gent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leie_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schelde_(rivier)
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Ledeganck 

De Ledeganck behoort toe aan de faculteit 

Wetenschappen. De kans is groot dat je er 

toch moet zijn voor examens of een aantal 

lessen. De Ledeganck bevindt zich (hoe ori-

gineel) in de K.L. Ledeganckstraat 8, niet zo 

ver van het Citadelpark. Je kan ook altijd 

eens gaan rondwandelen in de plantentuin 

van de Ledeganck als je te vroeg (of te laat) 

bent voor een les.  
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Lokaal VPPK 

Op verschillende vaste tijdstippen zijn er altijd      

enkele mensen van het VPPK aanwezig op de      

permanenties in ‘ons lokaal’. Je vindt ons op de 3e 

verdieping in de linker gang, ons lokaal is te       

herkennen aan de vele posters op de deur. Hier kan 

je langskomen voor tickets van fuiven,                 

theatervoorstellingen, het galabal, bestellen van 

truien, vragen over bepaalde dingen,… Of gewoon 

om eens te komen bijpraten. De tijdstippen van de 

permanenties worden later  bekend gemaakt.  
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Minerva 

Op deze site zal je dit schooljaar bijna dagelijks 

inloggen. Hierop komt al het lesmateriaal te staan 

en proffen kondigen er allerlei dingen aan zoals 

het wegvallen van een les (wat meestal gevolgd 

wordt door een uitbundig yihaa!-moment). Je 

kunt er ook discussiëren over de leerstof op de 

verschillende fora en zelf documenten uploaden. 

Deze worden dan zichtbaar voor je medestuden-

ten en worden ‘studentenpublicaties’ genoemd. 

Kortom, je vindt er alles om upto-date te blijven!  

 

Wie zijn we? Op het monitoraat van de FPPW werken 

drie studiebegeleiders: Justine Callens, Katy Goeminne 

en Elke Goossens.  

Wat doen we? We verlenen gratis (!) studieondersteu-

ning aan alle studenten van de FPPW die daar om vra-

gen. We staan in de eerste plaats ter beschikking van 

generatiestudenten (= studenten die voor de eerste keer 

kennismaken met het universiteitsleven en de facul-

teit).    

Monitoraat 
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Concreet: Bij de studiebegeleiders kan je terecht met 

je vragen over je studie-aanpak (bijv. organisatie, 

methode, …). Hiervoor maak je een afspraak bij één 

van de studiebegeleiders. Een overzicht van de 

spreekuren en de mogelijkheid om in te schrijven 

vind je onder Groepen op de infosite op Minerva. 

Daarnaast organiseert het monitoraat infosessies en 

de mogelijkheid om in te schrijven vind je onder 

Groepen op de infosite op Minerva. Daarnaast orga-

niseert het monitoraat infosessies en workshops. 

Bijvoorbeeld ‘Hoe studeer ik statistiek I?’, multiple 

choice trainingen,… Opgelet!! Zuiver vakinhoudelijke 

vragen worden beantwoord door de lesgever (en/of 

assistent). Op deze manier ben je verzekerd van een 

deskundig antwoord op je vraag. Een overzicht van 

de lesgevers vind je terug in de onthaalbrochure en 

op onze infosite. Verder worden doorheen het jaar 

proefexamens georganiseerd om je leerstofbeheer-

sing te toetsten en kennis te maken met het multiple 

choice examen. Je behaalde score voor het proefexa-

men telt uiteraard niet mee! Voor meer informatie 

over de activiteiten van het monitoraat: houd de in-

fosite (HMON) via Minerva in de gaten. Waar kan je 

ons vinden? Hoe kan je ons contacteren?  

Henri Dunantlaan 2, lokaal 100.003 (gelijkvloers, in 

de buurt van de liften)   09 264 64 50 monito-

raat.ppw@UGent.be  

www.monitoraatppw.ugent.be  
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Nieuw praesidium 
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Iedereen vloekt wel eens op het openbaar vervoer maar 

toch is het, naast de fiets en te voet, hét vervoersmid-

del bij uitstek voor de student. Er is geen extra korting 

voorzien vanuit de UGent, maar je betaalt als student 

sowieso al belachelijk veel minder dan andere volwas-

senen! Trams en bussen zijn er in alle richtingen en de 

stad Gent investeert zelfs nog in nieuwe tramwegen! 

Als je van het Sint-Pietersstation naar de Dunant 

moet, kan je tram 4, 21 of 22 nemen, met de bus ge-

raak je er met lijn 9, 65 of 67.  

Als je veel met tram en bus reist, is een Buzzy Pazz ze-

ker geen weggegooid geld! Meer info op www.delijn.be. 

Voor het op- en afgaan met de trein zijn er 2 mogelijk-

heden.  

1. Je bent een kot student, en je gaat in de weekends 

naar huis. In dit geval neem je best een campus-

kaart. Je kan hier 5 keer mee over en weer (10 rit-

ten in totaal dus) en je betaalt slechts 12-15% van 

de volledige prijs. Een campuskaart is 49 dagen 

geldig, normaal gezien voldoende om hem op te 

gebruiken en daarna kan je hem gewoon laten 

vernieuwen.  

2. 2. Je ben geen kot student en je pendelt elke dag 

naar Gent en terug. Je neemt best een school-

treinkaart. Je kan hier zo vaak mee over en weer 

als je wil, en je betaalt slechts 20% van een vol-

waardig abonnement.  

Meer info vind je op www.b-rail.be.  

Openbaar vervoer 
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Openingsfuif 

Oh! De O van openingsfuif! Zoals alle studentenvereni-

gingen start ook het VPPK het academiejaar met een 

feestje. Jazeker, jullie zijn je op een goede faculteit aan 

het inschrijven.  

Onze fuiven zijn niet te missen en worden door velen 

bezocht. Kom zeker ook langs, je medestudenten en 

hogere jaren zullen in grote getallen aanwezig zijn.  

 

Graag willen wij u uitnodigen voor onze openingsfuif 

BEHIND BARS, de ultieme openingsfuif waarin VPPK 

is the new orange, lekker losgaat in het thema  
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Gevangenis. Onze openingsfuif gaat door op 12 oktober. 

Meer info volgt later nog op onze website, facebook en in 

aankondigingen voor de lessen. 

Overpoort 

De Overpoort in Gent, wie heeft daar nu nog niet van ge-

hoord? Dit bruisend stadsgedeelte vormt zowat de kern 

van het studentenbestaan. Natuurlijk kan je er als gewone 

burger ook terecht voor een avond en nacht vol plezier. 

Wie graag eens de heupen wil losmaken kan terecht in de 

vele danscafés zoals de Decadence,  Cuba Libre, de Pere 

Total, …  

Wie honger krijgt van al dat geswing kan altijd terecht in 

een van de vele pitazaken of pizzeria’s zoals de Prima Don-

na. Natuurlijk ook geen Overpoort zonder frituur, zo kan 

je altijd terecht bij Julien (De Gouden Saté) of de Skyline 

voor je portie gele geluksstaafies. Voor wie liever uitgaan 

en sport combineert is er de Overpoort Bowl, waar je te-

recht kan voor een partijtje bowl of pool. Met andere woor-

den, de place to be na zonsondergang (en eventueel na 

zonsopgang)!  



46 

 

 

Terwijl het VPPK jullie laat genieten van hun ontelbare 

activiteiten en jullie bijstaat bij het studeren, vormen wij 

de stem van de student in het bestuur van onze faculteit. 

De Psychologische en Pedagogische Studentenraad is de 

verzameling van al de studentenvertegenwoordigers, ver-

kort naar “stuvers”, die de rechten van de studenten ver-

dedigen en de kwaliteit van de opleiding bewaren. We zit-

ten niet alleen in de specifieke opleidingscommissies 

maar ook in de stuurgroepen van de pc-klassen, test-

practicum, milieu en welzijn,... bijna overal. Het dagelijks 

bestuur van de PPSR houdt zich bezig met het onderhou-

den van de brug tussen de stuvers en de studenten. We 

organiseren algemene vergaderingen waar iedereen wel-

kom is, en gebruiken Minerva en Facebook P 45 om 

nieuws te verspreiden en jullie meningen te verzamelen. 

Check onze facebookpagina “De Psychologische en Peda-

gogische StudentenRaad, UGent”! We zijn ook altijd op 

zoek naar jaarverantwoordelijken die ons luisterend oor 

zijn zodat we zo vlug mogelijk problemen kunnen opspo-

ren en oplossen.  

PPSR 
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Studentenvertegenwoordigers worden in het begin van 

elk academiejaar aangesteld door de faculteitsraad, geko-

zen uit de kandidaten die zich hebben aangemeld bij het 

FSA. De stuvers die in de faculteitsraad zetelen worden 

om de twee jaar verkozen door de studenten. Dan worden 

er verkiezingen georganiseerd op de faculteit en kan ie-

dereen zijn stem uitbrengen via zijn UGent webmail. Vo-

rig jaar was het weer een interessante verkiezingsstrijd, 

zes nieuwe studenten vullen de plaatsen op in de facul-

teitsraad voor de komende twee academiejaren. Ook op 

interfacultair vlak worden er verkiezingen georganiseerd. 

Deze stuvers zetten zich dan samen met al de studenten-

raden van de universiteit, dit 'jdens de algemene vergade-

ring van de Gentse Studentenraad, de GSR. Hier worden 

dan gemeenschappelijke zaken bediscussieerd op het 

vlak van opleiding, sociaal, en duurzaamheid. De GSR 

helpt ook bij het verhuur van de gele fietsen, organiseert 

mee de Student Kick-Off en verkiest elk jaar De Wijste 

Prof. Om af te sluiten wil ik nog zeggen dat jullie ons alles 

kunnen vragen. We kennen de FPPW door en door en 

staan jullie graag bij in jullie zoektocht naar het nodige 

antwoord. Wij zijn te vinden op Minerva, Facebook maar 

ook hebben we een lokaal op het derde verdiep waarvan 

de deur toch vaak openstaat. Altijd welkom!  

Met vriendelijke groeten, oud-voorzitter PPSR, Mathias 

Meyvisch Mathias.Meyvisch@ugent.be, 

PPSR@student.ugent.be.  
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Paperke 

Dit awesooome studentenblad heb je nu in je handen!  

Via deze weg willen we je up-to-date houden over onze 

activiteiten, toffe nieuwtjes en coole weetjes!  

Wij, jullie scriptoren, zullen voor jullie elke maand een 

nieuw Paperke klaarstomen! Natuurlijk willen we jullie 

daarmee op-en-top entertainen , en volop informatie 

aanbieden uit de psychologische en pedagogische wereld. 

Heb je suggesties of wil je een handje toesteken?  

Mail dan als de bliksem naar scripto-

ren.vppk@gmail.com.  



49 

Chocolade! Iedereen houdt van chocolade! In Gent houden we 

zelfs zoveel van chocolade dat er een heuse chocoladebar is, 

genoemd naar de god van de chocolade. Ik richt mij hier niet 

alleen tot het oververtegenwoordigde vrouwelijke deel van de 

studenten als ik zeg dat je hier absoluut eens moet            

binnenspringen! Je kan hier lekker wegsmelten met           

chocolademelk, chocoladecocktails, chocolade-ijs, chocolade 

Quetzal 
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Je komt net thuis van een lesdag die maar geen einde 

leek te hebben, komt daarbij dat je nog eens een practi-

cum had. Je hebt helemaal nog geen tijd gehad om iets 

deftig te eten en je maag rammelt van de honger! Om zelf 

te koken heb je geen tijd want je hebt over een uurtje af-

gesproken met je vrienden. Wat nu? Nog maar eens een 

bezoek brengen aan het dichtstbijzijnde frituur? Pizza 

laten leveren? Maar dat deed je de hele week al!  

Heb je zin in iets lekkers maar toch gezond en liefst niet 

te duur? Dan kan je terecht in één van de vele studen-

tenrestaurants. Ze bevinden zich verspreid over heel 

Gent en je vindt er onder andere één in onze faculteit! Je 

kan er zelfs (schandalig lekkere) broodjes kopen voor he-

lemaal geen geld!  

De resto’s verbonden aan een bepaalde faculteit of home 

zijn enkel over de middag open (van 11u15 tot 14u00 om 

precies te zijn). Wie ’s avonds zin heeft in al dat lekkers 

moet zich begeven naar De Brug, SintPietersnieuwstraat 

45, en kan daar tussen 17u30 en 21u00 ook zijn buikje 

rond eten. 

Wil je weten wat er op ’t menu staat? Wil je weten waar 

je nog resto’s vindt? Wil je gewoon meer weten? 

www.ugent.be/nl/voorzieningen/resto/studenten Tip! 

Heb je een iPad, iPhone, iPod touch? Je kan nu ook de 

Ugent-resto app downloaden met een overzicht van het 

menu de komende dagen.  

Resto’s 
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Studiewebsite 

De studiesite is een handig hulpmiddel bij het studeren. 

Je kan er samenvattingen, begrippenlijsten, schema’s én 

vakfiches vinden.  

Dit laatste zijn documenten waarin oudere studenten uit-

leggen hoe zij een bepaald vak hebben gestudeerd en hoe 

jij de leerstof van dit vak aldus het best aanpakt, wat je 

van het examen kunt verwachten.  

Vervolgens zijn er ook nog voorbeeldexamens te vinden op 

de studiesite. Dit zijn examenvragen van verschillende 

vakken van afgelopen jaren.  

Het is over het algemeen moeilijk hieraan te geraken, 

maar wij doen ons best zoveel mogelijk voorbeeldexamens 

beschikbaar te plaatsen op de studiesite.                       

Om de studiesite te kunnen laten voortbestaan hebben 

wij echter jouw hulp nodig de komende jaren! Elke docu-

ment dat te vinden is op de site, is ooit met bloed, zweet 

en tranen door één van je voorgangers gemaakt en achter-

af doorgestuurd naar het emailadres van de Studie-

praesessen: ‘studie@vppk.com’.  

Op deze manier probeert het VPPK jou aldus te helpen bij 

het studeren van al je vakken. Vandaar ook de warme op-

roep om al je studiemateriaal door te sturen naar ons, 

waarvoor eeuwige dank! Meer info vind je op onze studie-

site zelf. De link hiernaar vind je op onze officiële site 

‘www.vppk.be’, onder de rubriek ‘Studie’. S 4  
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Zoek je nog een degelijke fiets om jezelf te verplaatsen door-

heen het mooie Gent? Zoek niet langer! Als student aan de 

UGent of HoGent kan je zeer voordelig fietsen huren bij de    

organisatie ‘StudentEnMobiliteit’ van de stad Gent. Deze fiet-

sen zijn te verkrijgen in een zeer eenvoudige uitgave maar 

eveneens in meer geavanceerdere versies. Bovendien zijn elk 

van deze fietsen uitgerust met twee fietssloten en kunnen zij 

opgespoord worden via een serienummer. Handig als je         

bedenkt hoeveel fietsen er gestolen worden. De huurprijs vari-

eert van €10 tot €60 afhankelijk van het model en de huurperi-

ode. Het vervangen van remblokjes, buitenbanden, lichtam-

pules en ketting is bovendien éénmalig gratis bij een tussen-

tijds onderhoud. Hiervoor kun je terecht in de fietsherstel-

plaats op de Katienberg nummer 2. Ook studenten die geen 

gebruik maken van de huurdienst kunnen met hun fiets te-

recht in de fietsherstelplaatsen. Naast het herstellen van je 

fiets, vind je er eveneens de mogelijkheid om er gratis je fiets-

banden op te pompen. Zo’n “fietsoplapbeurt" is bovendien erg 

leerrijk, want je moet zelf je fiets zelf repareren onder het toe-

ziend oog van ware fietsdeskundigen. Voor meer informatie en 

online reservering van zo’n stadsfiets kan je terecht op de web-

site van  StudentEnMobiliteit.  

www.studentenmobiliteit.be 09 269 18 98                           

studentenmobiliteit@gent.be Ook nog even dit: er zijn een    

heleboel fietsenrekken aan de FPPW; toch zijn er steeds 

(domme?) studenten die hun fiets er niet in, maar naast       

zetten. De politie geeft de eerste weken nog een waarschuwing, 

maar als je jouw fiets hardnekkig fout blijft parkeren, hangt 

jou een fikse boete en enkele fietsloze dagen boven het hoofd. 

Wees gewaarschuwd!  

Trinkel trinkel belgerinkel  
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Uitroep sponsors 



54 

VPPK 

VPPK Er bestaan heel wat soorten studentenclubs. In Gent 

zijn er drie grote overkoepelende verenigingen of konventen, 

namelijk het Faculteitenkonvent, het Homekonvent en het Se-

niorenkonvent. Deze bundelen respectievelijk de faculteits-

kringen, de clubs uit de 5 universitaire homes en de clubs die 

niet bij één van voorgaande konventen horen zoals streekge-

bonden clubs en caféclubs.  

Hoe zit het nu precies met jouw studentenvereniging? Voor de 

faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen van de 

universiteit Gent, verzorgt en verwent het VPPK haar studen-

ten. VPPK staat voor Vlaamse Psychologische en Pedagogische 

Kring. Wat te doen naast het studeren? Op dat gebied is je 

studentenkring uiteraard de uitgelezen expert! Voor elk wat 

wils bij het VPPK!  

Als je lid bent van onze kring mag je aan verminderde prijs 

deelnemen aan bepaalde activiteiten. Geen nood, we houden 

de inkomprijs van al onze activiteiten zo laag mogelijk en voor 

heel wat activiteiten, zoals sport en onze clubavond, moet je 

helemaal niets betalen. Op al onze activiteiten zijn zowel leden 

als niet-leden welkom.  De enige strenge maatregel betreffende 

een lidkaart is onze boekenverkoop. Enkel wie over een VPPK-

lidkaart van het huidige academiejaar beschikt, kan bij ons 

een boekenpakket aanschaffen. Dit doen we omdat de boeken-

prijzen bij ons lager liggen dan in de winkel, ook na aftrek van 

de prijs van je lidkaart. De gemakkelijkste manier om aan een 

VPPK-lidkaart te komen, is deze aankopen op de boekenver-

koop. Ben je benieuwd hoe het organiseren van onze activitei-

ten in zijn werk gaat, heb je opmerkingen en/of zelf een leuk 

idee? Kom dan met ons mee rond de tafel zitten!  
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Wil je ongelooflijk up-to-date blijven over onze activitei-

ten en andere VPPK nieuws? Surf dan razendsnel naar 

www.vppk.be! Samen met het Paperke is de site één van 

de belangrijkste media naar de leden toe. Op de site 

vind je dus informatie over allerlei activiteiten, waaron-

der een kalender die je een handig overzicht biedt! Ook 

vind je daar een link naar de handige studiesite. Het 

VPPK en ‘t Paperke zijn uiteraard ook terug te vinden op 

Feestboek! Op onze eigen pagina smijten we het hele 

jaar door leuke filmpjes, muziekjes, teksten, artikels,… 

Alles wat een student nodig heeG als excuus om niet te 

moeten studeren dus  

Web 
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Omdat wij ook wel eens moeten zoeken achter inspira'e 

en dus geen woorden vinden met een 'x'…  

Beter inspiratieloos dan een xanthoom (gezwel op de 

huid) of xeroderma hebben (droge huidziekte), of ver-

slaafd zijn aan xtc (geen uitleg nodig waarschijnlijk). La-

ten we onze gezondheid vieren door te luisteren naar een 

xylofoon (instrument) terwijl we ons amuseren met xylo-

grafie (houtsneden) en intussen onze maag vullen met 

xeres (wi e sherry) en snoepjes bestaande uit xylitol 

(vervanger voor suiker, 40% minder calorieën)!  

Xouniweten  
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De Yerkes-Dodsonwet is vast iets dat je nog zult 

tegenkomen dit jaar bij Psychologische Functieleer 

I (de psychologen onder ons dan toch).  

Het is een empirisch vastgestelde wet die aantoont 

dat er een relatie is tussen het stressniveau en de 

prestatie. De term stressniveau is hier synoniem 

voor het niveau van fysiologische opwinding. Om-

dat de relatie in een grafiek de vorm heeft van een 

omgekeerde U, spreekt men soms ook wel van het 

omgekeerde U model.  

Prestatie kan betrekking hebben op allerlei taken 

zoals een cognitieve taak, een sportprestatie of ta-

ken als autorijden, besturen van een vliegtuig (wat 

we allemaal dagelijks doen natuurlijk) en dergelij-

ke. De reden waarom we dit in ons eerste Paperke 

plaatsen is niet ver te zoeken.  

Volgens de onderzoekers moet er dus iets bestaan 

zoals een optimaal stressniveau dat tot maximale 

prestaties leidt. Een gouden raad van zowel Tante 

Kaat als wij van het VPPK, wees nooit te gestres-

seerd voor een examen, want dat loopt even fout 

af als er niet voor studeren.  

Yerkes-Dodsonwet  
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Een hoestje of een snel wandelende neus? Buikpijn? 

Koorts? Ook studenten zijn, ondanks de desinfecterende 

werking van alcohol, wel eens ziek! Speciaal voor de zieke 

studenten heeft God studentenartsen geschapen! Dit zijn 

heel welwillende artsen die vertrouwd zijn met de studen-

tenproblematiek. Een consultatie kost er minder dan een 

consultatie bij een huisarts. Je maakt best een afspraak op 

voorhand (dit kan nog de dag zelf). Dit doe je telefonisch of 

persoonlijk aan de infobalie van het Rectoraat. Je kan ook 

gewoon in de wachtzaal gaan zitten tijdens het moment 

voor vrije consultaties. Het nadeel hieraan is dat je soms 

lang moet wachten. Als je echt te ziek bent om jezelf naar 

het Rectoraat te verplaatsen, kan je een telefonische af-

spraak maken voor een huisbezoek.  

Enkel als je dringend medische hulp nodig hebt, kan je op 

weeknachten, in het weekend en op feestdagen bellen naar 

het centrale nummer van de Stad Gent (09/236 50 00). Het 

Rectoraat vind je in de Sint-Pietersnieuwstraat nr. 25 Tel. 

(binnen en buiten kantooruren) : 09/264 70 20  

UURREGELING  MAANDAG TOT 

DONDERDAG  

VRIJDAG  

Voormiddag  Op afspraak  Op afspraak  

Namiddag  Op afspraak  Op afspraak  

17u-19u  Op afspraak of 

vrije consultatie  

 

Ziek 
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Hier willen we weer iedereen bedanken de het mogelijk 

heeG gemaakt om dit fantastische Paperke te realiseren.  

Allereerst een bedankje aan onze fantastische cantor Jo die 

spontaan een rubriek schreef over cantussen.  

Een bedankje aan de vorige scriptoren Philippe en Saartje 

voor de geweldige motivatie en tip top in orde functiemap, 

die ons bij dit eerste paperke enorm hebben geholpen. 

Een bedankje aan onze familie die ons hielp met de pro-

gramma’s publisher en pixlr.com , zonder hen hadden we 

dit nooit kunnen realiseren. 

Een bedankje aan heel het praesidium voor het geduldig 

blijven invullen van onze lastige vragenlijsten en  ons tijdig 

foto’s bezorgden. 

 

En als laatste, maar zeker niet het minste: bedankt aan 

jullie, lezers, dat dit Paperke niet in de prullenbak zal be-

landen! *hint hint* Vrienden, welkom aan de FPPW!  
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