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VOORWOORD
VOORZITTER 

INTROCOMMISSIE
Lieve toekomstige sociologen, 
Leuk dat je hebt gekozen voor de studie sociologie in 
Groningen! Of je nu net eindexamen hebt gedaan, al 
een (paar) jaar studie erop het zitten of een tussenjaar 
achter de rug hebt, met de start van een nieuwe studie 
begint een nieuw avontuur. Jullie zullen de komende 
tijd veel nieuwe mensen leren kennen en nieuwe 
vrienden maken. De eerste weken van de studie 
proberen we zo leuk mogelijk te maken voor jullie door 
middel van verschillende activiteiten georganiseerd 
door onze studievereniging Sociëtas. Wij als Introductiecommissie mogen 
het nieuwe jaar van Sociëtas samen met jullie aftrappen in de vorm van een 
introductiedag! 

In dit boekje kunnen jullie meer lezen over de introductiedag, de 
studievereniging Sociëtas en het leven van de student met tips die wij hopen 
dat jullie de toekomstige tijd zullen helpen. 

Normaal begint het jaar met het introductiekamp, helaas is het door de 
coronamaatregelen niet mogelijk geweest om deze dit jaar voor jullie te 
organiseren. In de plaats van het kamp hebben wij voor jullie de 
introductiedag georganiseerd! De introductiedag wordt speciaal 
georganiseerd om op een gezellige manier kennis te maken met andere 
eerstejaarsstudenten en ouderejaars. We hopen dat jullie op deze manier 
gelijk een goed beeld krijgen van je medestudenten, de studievereniging 
en de studie waar je de komende jaren zult verblijven. De introductiedag zal 
plaatsvinden op de faculteit van Gedrags- en maatschappijwetenschappen 
op 28 augustus van 8:45 tot 16:45. 

Op deze introductiedag zullen we verschillende kennismakingsactiviteiten 
doen om kennis te maken met jullie mede studenten en het 
studentenleven. Tijdens deze activiteiten zal je veel leren over het leven van 
de sociologie student, van de colleges tot de commissies en de altijd gezellige 
borrels.

Samen zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze 
introductiedag onvergetelijk wordt! Mocht je alvast vragen hebben over de 
introductiedag of iets anders, dan kun je altijd mailen naar: 
introductiesociologie@gmail.com. Hopelijk tot ziens op de introductiedag! 

Groeten, 
Shanna van der Meché 

WAT IS
SOCIËTAS?

Sociëtas is een studievereniging. Een 
studievereniging is een vereniging van 
studenten die dezelfde studie volgen.

De studieverening van sociologie

Waarom lid worden?

Sociëtas is de studievereniging van de studie Sociologie. In tegenstelling tot een 
studentenvereninging, zijn wij gebonden aan de studie Sociologie en hoef je niet anders 
te doen dan sociologie studeren en je inschrijven om lid te worden. Je hoeft ook geen 
ontgroening te doen. Als je lid bent van sociëtas krijg je de mogelijkheid om mee te doen 
aan borrels en allerlei andere leuke activiteiten zoals o.a. bowlen met idolen, pubquizzen 
en het liftweekend. Naast dat lid zijn van sociëtas dus een gezellige manier is om met je 
medestudenten in contact te komen, krijg je via sociëtas ook nog korting op je 
studieboeken. Als je zin hebt in nog meer gezelligheid, kun je actief lid worden. Je wordt 
dan lid van een van de commissies binnen sociëtas die op de volgende pagina beschreven 
staan. Deze commissies hebben allemaal hun eigen taak waarmee zij het hele jaar bezig 
zijn.

Maandelijkse 
borrels

En nog veel meer
 gezelligheid

Korting op boeken Studie gerelateerde 
activiteiten
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DE
COMMISSIES

De NachtCie
De Nacht van de Sociologie is een jaarlijks terugkerend 

evenement. De NachtCie organiseert een avondvullend 
programma vol met interessante lezingen omtrent een 

sociologisch thema, activiteiten en er is traditiegetrouw ook 
live muziek.

De CarrièreCie
De Carrièrecommissie organiseert bijna iedere maand een 
inhoudelijke en interessante activiteit. Deze activiteiten zijn 
vooral gericht op de loopbaan van de socioloog, maar ook 
activiteiten die gaan over maatschappelijke kwesties worden 
door de CarrièreCie georganiseerd.

De TripCie
De Buitenlandse Tripcommissie organiseert ieder jaar een 
inhoudelijke studiereis naar het buitenland. We gaan een 
week weg en bezoeken onder andere musea, universiteiten, 
maar ook het strand wordt bezocht en zo doen we nog veel 
meer in deze week. 

Elke week vergader je bij een van je 
commissieleden thuis onder het genot van 
een zelfgekookte maaltijd en eventueel 
een biertje.

Ook actief worden?
Elk jaar gaan er mensen uit de commissies en is er dus ruimte voor nieuwe mensen. Dus 
ben jij nou enthousiast geworden van deze leuke commissies? Dan is het aan het begin 
van het schooljaar mogelijk om te solliciteren. Hierbij ga je op gesprek bij één of meerdere 
commissies om te kijken in welke jij het beste zou passen. Als commissielid mag je ook 
mee op actieveledenweekend en de actieveledendag. Heb je vragen over de commissies 
of de sollicitatieprocedure? Stel deze gerust aan een van de bestuursleden of de leden van 
de commissies. 

Solliciteren kan aan het begin van het schooljaar!

De IntroCie
De Introductiecommissie organiseert het jaarlijkse 

introductiekamp voor de nieuwe eerstejaars- en 
schakelstudenten. Maar doordat het introductiekamp dit jaar 

niet door kan gaan door corona zal de IntroCie een introductie 
dag en een activiteit in de SoK-weken organiseren.

@introcie_societas

De DiësCie
De Diescommissie is verantwoordelijk voor de verjaardag 

van de vereniging. Elk jaar is het 3 dagen feest om te vieren 
dat Sociëtas weer jarig is. Er wordt een lezing georganiseerd, 

meerdere activiteiten en een eindfeest. In het lustrumjaar van 
Sociëtas verandert de DiesCie in de LustrumCie.

@lustrumsocietas

De FeestCie
De FeestCie is verantwoordelijk voor de maandelijkse borrel 
van Sociëtas. Daarnaast zorgen zij ook voor het kerstgala en 
hier en daar een themafeest!

@feestciesocietas

@tripcie2020

De AlmanakCie
De Almanakcommissie stelt ieder jaar weer een almanak 

samen; het jaarboek van de vereniging! Hierin wordt de 
actualiteit van het afgelopen jaar besproken, zowel die van de 

vereniging als die van de samenleving. 

@almanaksocietas

De CoCo
Het Behavioral and Social Sciences Congress wordt 

georganiseerd door de studieverenigingen VIP, ODIOM en 
Sociëtas. Het doel van het congres is om de studenten van 

onze faculteit te voorzien van extra kennis van studie-
gerelateerde onderwerpen en om ze voor te bereiden 

op hun toekomstige carrière. @bsscongres

De AcCie
De Activiteitencommissie organiseert iedere maand sociale 
en gezellige activiteiten voor de Sociëtas waar iedereen voor 
uitgenodigd is. Denk hierbij aan paintballen, het liftweekend, 
maar ook de eindbarbecue wordt door de AcCie 
georganiseerd.

@acciesocietas



VOORZITTER 
SOCIËTAS

Beste bijna-sociologiestudent,
Je staat aan het begin van wat misschien wel één van 
de leukste en meest interessante periodes uit je leven 
wordt, je studie sociologie in de leukste studentenstad 
van Nederland! Misschien heb je je zelfs al aangemeld 
voor één van de introductieactiviteiten die we organ-
iseren vanuit onze vereniging. Dit is een goede eerste 
stap om je studiegenoten te leren kennen, waarmee 
je de komende jaren nog veel zal beleven. Daarnaast 
is het een mooie kennismaking met onze prachtige 
studievereniging: Sociëtas.

Sociëtas is een gezellige en open studievereniging met ongeveer 250 leden 
en heeft als doel om een leuke en interessante toevoeging te zijn aan je 
studie sociologie. Sociëtas heeft negen commissies die allerlei gezellige, 
inhoudelijke, carrièregerichte en avontuurlijke activiteiten organiseren. 
Voorbeelden hiervan zijn de maandelijkse borrel, het liftweekend, de Nacht 
van de Sociologie, kroegcolleges, de carrièredag en diverse 
introductieactiviteiten! Verder zorgt Sociëtas voor korting voor boeken en 
verschillende kroegen en restaurants in Groningen. Als lid van Sociëtas kun je 
dan ook alles uit je tijd als sociologiestudent halen. Een echte aanrader dus!

Natuurlijk heb je de komende weken eerst nog de mogelijkheid om te zien 
wat onze vereniging allemaal doet. Met name tijdens de SoK-weken kun je 
wekelijks bij een speciaal voor jullie georganiseerde activiteit kennis maken 
met de commissies en onze leuke leden. Je bent in ieder geval altijd welkom 
om (wanneer het weer kan) naar ons verenigingshok op de faculteit en op 
onze activiteiten te komen. Hopelijk zien we elkaar nog vaak! Tot slot wens ik 
jullie heel veel plezier tijdens de introductieperiode en een geweldige tijd bij 
de studie sociologie toe!

Met vriendelijke groeten namens het Sociëtas bestuur 2019-2020,
Jesper van der Veen

HET
BESTUUR

Het bestuur van sociëtas neemt de 
organisatie van de vereniging op zich. Elk 
lid van het bestuur heeft een andere 
functie. Er is een voorzitter, een secretaris, 
een penningmeester, een commissaris 
intern en een commissaris extern. Elk jaar 
wordt er een nieuw bestuur gekozen. Hier 
links is het bestuur 2019-2020 te zien.

DE
INTRODUCTIE
PERIODE

Inschrijven voor sociëtas, de introductiedag en de SoK-weken kan via 
deze link: https://bit.ly/32n1yvE of scan de QR-code.

De introductiedag zal plaatsvinden op de 
faculteit van Gedrags- en 
maatschappijwetenschappen op 28 
augustus. In een klein groepje zal je met 
een ouderejaars begeleider meedoen 
aan de Sociëtas Studenten Spoedcursus. 
Vanwege de coronamaatregelen zal het 
programma in twee groepen doorlopen 
worden. De eerste groep begint om 8:45 
tot 15:30 en de tweede groep begint om 
10:00 tot 16:45. Tijdens deze dag maak je 
kennis met je mede studenten en is er de 
mogelijkheid om al je vragen te stellen 
over de studie, sociëtas en studeren in 
Groningen.

In september organiseert Sociëtas de Sociologie Kennismakingsweken (SoK-weken). In de 
SoK-weken zal je in een groepje geplaatst worden met andere eerstejaars wat wordt 
begeleid door meerdere SoK-ouders. De SoK-weken zullen dit jaar beginnen op 
7 september met de bekendmaking van de verschillende SoK-groepjes. Over een periode 
van 4 weken zullen er geweldige activiteiten plaatsvinden die georganiseerd worden door 
de verschillende commissies van Sociëtas. Houd de Facebook-pagina van Studievereniging 
Sociëtas in de gaten voor alle aanvullende informatie.

Door de coronatijden zijn er helaas minder kansen dan normaal om ouderejaars Sociologie 
studenten te leren kennen. Dus is Sociëtas begonnen met het Buddy project! Tijdens het 
project zal jij een ouderejaarsstudent krijgen als jouw buddy. De buddy zal klaar staan voor 
al jouw vragen en regelmatig met jou inchecken om te kijken hoe het met je gaat. Zo heb 
je altijd iemand aan wie je je vragen kan stellen over bijvoorbeeld je vakken, de vereniging, 
activiteiten en de stad Groningen. 

De introductiedag

De SoK-weken

Het Buddy project

Vrijdag 28 augustus 

Eerste weken van de studie

Grote rozenstraat 38

Verschillende locaties in Groningen

8:45 - 16:45

Inschrijven?



PLATTEGROND
GRONINGEN

STUDEREN IN
GRONINGEN

Groningen is een van de leukste 
studentensteden van Nederland. 
Hieronder staan een aantal tips om je op 
weg te helpen in deze fantastische stad.

Probeer eens één van de volgende studieplekken uit: UB (oftewel universiteitsbibliotheek), 
het Forum, het Floreshuis, de Groninger Archieven, het Van Swinderen Huys of de 
bibliotheek van het UMCG. Deze plekken maken studeren zowaar leuk!

TIP 1: Studieplekken

Bespaar geld door je boeken van ouderejaars, tweedehands via bol.com of met 10% tot 15% 
korting op StudyStore via de Sociëtas site te kopen.

TIP 2: Studieboeken

Haal met de Sociëtas sticker op je studentenpas voor €1,- koffie bij de Moyee op de facul-
teit. De sticker kan je opvragen bij het bestuur.

TIP 3: Koffie!!!

Thuis studeren/college volgen? Wees niet lui en ga gewoon uit bed en je klaarmaken alsof 
je naar college gaat. Krijg je veel meer gedaan!

TIP 4: Online colleges

De introductieperiode van sociologie wordt 
gesponsord door



Groot woordenboek van de Nederlandse Studententaal

Adten (trekt een adt, heeft een adt getrokken) je glas in één keer 
leegdrinken, vaak onder aanmoediging van omstanders: “*naam* trekt een 
adt!”.

Anytimer (de; meervoud: anytimers) als je een spel speelt dan kan de 
winnaar vervolgens een anytimer uitdelen aan de verliezer(s). Dit betekent 
dat de winnaar de verliezer op elk moment van de dag kan bevelen een 
biertje te adten.
BVO’tje (het; meervoud: BVO’tjes) biertje voor onderweg.

Hertje (het; bijvoegelijknaamwoord: snerpend) vrouwelijk studentenschoon.

Hospiteren (hospiteerde, heeft gehospiteerd) avond waar meerdere 
“hospiteerders” langsgaan in een studentenhuis om daar een kamer 
proberen te bemachtigen.

Pandapunt (de; meervoud: pandapunten) punt per week dat je geen seks 
hebt gehad.

Regelen (regelde, geregeld) zoenen, “is er nog geregeld?”.

Scharrel (de; meervoud: scharrels; werkwoord: gescharreld) iemand waar je 
intieme dingen mee doet zonder een relatie te hebben.

Sjaars (de; enkelvoud en meervoud) eerstjejaars.

Smaad (de; smaad hebben) goede roddels die gedeeld moeten worden aan 
het eind van de vergadering.

Soggen (sogde, heeft gesogd) studie ontwijkend gedrag, “ik heb vandaag de 
hele dag gesogd”.

Thuis (jou) je studentenkrot. 

Thuisthuis (jou) de plek waar je ouders wonen.

UB (de) univeriteitsbibliotheek.

Vo (Vo!) kort voor bravo.

HET LEVEN VAN EEN
STUDENT

Hallo nieuwe studenten! 
Ik ben Marieke, ik ben 19 
jaar en kom uit 
Hoogeveen. Deze zomer 
ben ik verhuisd, en nu 
woon ik nu bij twee 
vrienden van de studie 
in een huis. Voor die 
tijd reisde ik iedere dag nog op en neer. 
Volgend jaar ben ik tweedejaars student 
sociologie en ik ben bovendien toegelaten 
tot het honours college. Mijn hobby’s zijn 
tekenen, ukulele spelen, zingen en met 
vrienden afspreken. Verder werk ik nu al 
ongeveer een jaar als serveerster in een 
Sushi & Grill.

Marieke Schelhaas
Heyhoi, ik ben Maarten! 
Ik ben 20 jaar en 
inmiddels 2ejaars 
sociologie student en 
fanatiek lid van de 
mooiste studievereniging 
van Groningen, Sociëtas. 
Vorig jaar ben ik lid 
geworden en zat ik in de Activiteiten 
commissie (AcCie). Ook dit jaar ga ik dit 
weer doen samen met de prachtige dames 
Demi Stadens en Dagmar Postema en nog 
drie nieuwe leden, misschien jij wel? Naast 
de gebruikelijke tijd die sociologie in beslag 
neemt ga ik dit jaar extra vakken volgen 
aan de studie Europese talen en culturen.

Maarten Rietman

Hoe zit een dag in het leven van een 
sociologie student eruit? Lees het 
hieronder de dag planning van twee 
sociologie studenten.

 De trein missen

 Trein terug naar huis nemen

 Thuiskomen  Drankspelletjes!

 Snacken bij De Hoek

 In slaap vallen in mijn bed

 Richting De Doos voor de borrel

 Dronken met andere Sociëtassers 
 flirten
 In de karaokebar KEIHARD Breakfast 
 at tiffany’s zingen

20:30

21:00

22:00 22:00

4:00

5:00

22:30

00:00

3:00

 Opstaan & klaarmaken

 Filosofisch uit een treinraam staren

 College Overheid

 College Statistiek

 Naar huis van vrienden fietsen

 Presentatie voorbereiden

 Er toch maar toe zetten naar college  
 te gaan

 Simons reddende koffie bij de Moyee 
 halen

 Er is altijd wel een essay of opdracht 
 om aan te tikken

 Met smacht staan te wachten tot de 
 deuren van De Minnaar 
 opengaan

 In de bunker luisteren naar de 
 ridicule acties van mijn dronken 
 alter ego

 Mijn eerste wekker skippen

 Langs de ap hamkaas-croissantjes 
 als ontbijt halen en naar de faculteit 
 hobbelen

8:00

9:15

11:00

13:00

15:15

15:30

11:00

12:00

14:00

16:00

13:00

8:00

10:00

 Samen wraps eten

 Net iets te lang rond blijven hangen  AcCie vergadering en samen eten

 Iemand icen

17:30

18:30 18:30

18:31



Mail dan gerust naar: introductiesociologie@gmail.com

Vragen?


