
Brochure 2022-2023 
Alle informatie die je nodig hebt  

voor een fantastische studietijd! 

Studievereniging ODIOM 

Grote Rozenstraat 38 

9712 TJ Groningen 

Tel: 050 3636538 

Mail: bestuur@odiom.nl 

Website: www.odiom.nl 



Lieve aanstaande student, 

 

Wat ontzettend leuk dat je voor deze opleiding hebt gekozen! Je gaat studeren in de leukste 

studentenstad van Nederland! Er staat je een geweldige tijd te wachten waarin je kennis gaat 

maken met veel nieuwe mensen, studeren, de stad Groningen en het  

studentenleven! 

Dit is natuurlijk allemaal ontzettend leuk, maar misschien ook nog wel een beetje  

spannend… Waar zijn bijvoorbeeld de collegezalen? Met wie ga je ‘s avonds gezellig eten? En 

hoe ga je eigenlijk de weg vinden in Groningen?  

Gelukkig zijn wij er dan voor jou: studievereniging ODIOM! 

ODIOM is de studievereniging voor Pedagogische wetenschappen,  

Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en het schakel-

programma, waar al jaren vele studenten een geweldige tijd beleven. Met ruim 800 leden is 

ODIOM dé plek om nieuwe mensen te ontmoeten en met hen deel te  

nemen aan de vele gezellige, sportieve, maar ook leerzame activiteiten die ODIOM  

organiseert. Vergeet vooral de borrels en feesten niet, waaronder een jaarlijks gala! Via leuke 

activiteiten en super gezellige borrels van ODIOM kun je gemakkelijk contacten leggen. Vooral 

tijdens het introductiekamp en aansluitend de Warming-Up Periode worden de eerste vriend-

schappen gesloten. Met ODIOM ken je binnen no time de halve collegezaal en voel je je al 

gauw helemaal thuis in Groningen!  

Lees op de volgende pagina’s verder wat ODIOM nog meer voor jou, als gloednieuwe student, 
kan betekenen en waarom jij, voor slechts €50,- voor je gehele studietijd, lid moet worden! 
 

Liefs, 

 

Bestuur 2022-2023 

Tim Terpsta 

Julia Akkerman 

Tychro Weys 

Rosa van Kempen 

Nadie Harmsen 

Fabienne Nieuwkamp 



Waarom jij lid moet worden! 
Brug tussen studie & werkveld 

ODIOM zorgt niet alleen voor veel gezelligheid, 

maar de vereniging slaat ook een brug tussen  

studie en werkveld. Door middel van de            

meeloopdagen, gastcolleges, het congres, carrière-

avonden, het symposium en de excursies die ver-

schillende commissies van ODIOM organiseren, 

bereid jij je op een leuke manier voor op je         

carrière! 

Feesten en activiteiten 

ODIOM organiseert een heleboel feestjes:  

themaborrels, een gala en grote externe feesten  

samen met andere verenigingen. Ook worden er 

veel leuke activiteiten georganiseerd. Dit alles 

zorgt voor veel gezelligheid! Als ODIOM-lid krijg je 

ook nog eens flinke korting op al deze feesten en  

activiteiten! 

Actief lidmaatschap 

ODIOM kent 17 commissies, die o.a. alle  

activiteiten, borrels, almanakken, lezingen,  

meeloopdagen en het online platform The ODIOM 

Times verzorgen. Een actief lidmaatschap is een 

mooie kans om jezelf te ontwikkelen en het staat 

ook nog eens goed op je CV! Daarnaast is het erg 

gezellig om je samen in te zetten voor de studie-

vereniging en mag je mee op Actieve Ledenweek-

end! 

Verbreding van je vriendenkring 

Naast dit alles biedt ODIOM natuurlijk ook veel 

gezelligheid! Je ontmoet een heleboel leuke  

mensen die het studeren een stuk leuker zullen 

maken. Alles is vrijblijvend en daarom zal je je snel 

welkom voelen bij ODIOM! 

ODIOM-kortingspas 

Naast boekenkorting, zorgt ODIOM ook voor  

korting bij winkels en bedrijven in de stad  

Groningen. Deze kortingen veranderen gedurende 

het jaar, zodat je altijd ergens met korting kan 

eten, drankjes kan doen of bijvoorbeeld je fiets 

kan laten repareren. 

Boekenkorting 

De eenmalige €50,- lidmaatschapskosten van    

ODIOM zijn niet hoog als je kijkt naar wat ODIOM 

je allemaal oplevert: met alleen al de eerste          

boekenverkoop (boeken voor het eerste halfjaar) 

heb je dit bedrag er alweer uit! Door een boeken-

korting van ongeveer 10% bespaar je als lid van 

ODIOM veel geld. Geld dat je als student liever 

héél anders wilt besteden. Deze korting geldt zo-

wel voor Nederlandse als internationale titels. 

Studieondersteuning 

Bij ODIOM leer je veel medestudenten kennen, 

zodat je elkaar makkelijk vragen kan stellen of kan 

helpen met studeren. Daarnaast biedt ODIOM ie-

dere tentamenperiode Studeren met Tom aan. In 

een speciale ruimte op de faculteit kan je met me-

de ODIOM-leden studeren.  

ODIOM-hok 

Op de faculteit, waar je ook je colleges zult heb-

ben, heeft ODIOM een hele gezellige ruimte voor 

haar leden, ‘het Hok’ genoemd. Dagelijks kan je 

tussen 12:00 en 14:00 uur  kletsen of spelletjes 

spelen op het hok, onder het genot van een kopje 

thee en een koekje. 



Actief lidmaatschap 
Bij ODIOM hebben we naast alle ‘gewone’ leden ook actieve leden. Dit zijn leden die graag een 

steentje bijdragen aan alle activiteiten van ODIOM. Zonder hen zou er geen ODIOM zijn! Lijkt het 

jou ook leuk om actief lid te worden en hierbij gelijk te werken aan je CV? Dat kan! Mail je top 3 van 

commissies met een uitgebreide motivatie naar intern@odiom.nl!  

Activiteitencommissie 

De AcCie organiseert veel leuke activiteiten. De 

afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld peper-

koekhuisjes versierd en genoten van een film tij-

dens een bike-in bioscoop. Tevens mag je het  

ODIOM sporttoernooi organiseren! Dit jaar kon je 

op het sporttoernooi onder andere beachvolley-

ballen, mega jenga spelen en kanoën. Tot slot or-

ganiseert de AcCie in september het Running Din-

ner, waar  eerstejaars verschillende gangen bij ou-

derejaars ODIOM-leden thuis komen eten.  

Almanakcommissie 

De AlmanakCie geeft eens per jaar een almanak 

uit, het jaarboek van ODIOM. De commissie maakt 

een boek vol herinneringen van het verenigings-

jaar, zodat je je tijd bij ODIOM niet snel zult verge-

ten! 

Benefietcommissie 

Deze commissie maakt zich een jaar lang hard voor 

een zelfgekozen goed doel. Door middel van het 

organiseren van originele acties  en activiteiten  

proberen zij, samen met alle ODIOM-leden, zo veel 

mogelijk geld in te zamelen voor dit goede doel! 

De  BenefietCie werkt bovendien veel samen met 

andere commissies. Zo verkoopt de BenefietCie 

gezonde snacks en drinken op het sporttoernooi 

van de AcCie. 

Boekencommissie 

De BoekenCie is verantwoordelijk voor  de  

boekenverkoop van ODIOM. Om dit te realiseren 

is er contact tussen de commissie en de  

docenten nodig. 

Buitenlandse excursiecommissie 

De BexCie organiseert ieder jaar een studiereis 

naar het buitenland met daarin verschillende  

excursies en uitstapjes. Zo zijn we al eens naar  

Valencia en Antwerpen geweest. Wie weet  

organiseer jij straks  de reis naar een nieuwe  

bestemming! 

Congress Committee 

De Congress Committee (CoCo) organiseert in  

samenwerking met de twee andere studievereni-

gingen van de faculteit een intra facultair congres 

met een gedrags- en  maatschappijwetenschappe-

lijk thema.   

Carrièrecommissie 

De CarrièreCie organiseert gedurende het jaar  

verschillende meeloopdagen. Zo kom je in contact 

met verschillende instanties binnen het werkveld. 

Ook organiseren zij gastcolleges  en carrièreavon-

den over  interessante studie gerelateerde activi-

teiten. 

Commissies: 

Excursiecommissie 

De ExcurCie organiseert excursies, waarvan één 

met overnachting, naar (grote) bedrijven door heel 

Nederland. Zo laat deze commissie je kennis      

maken met allerlei werkplekken waar je na je    

studie terecht zou kunnen komen! 



Introductiecommissie 

De IntroCie is een commissie met                         

eerstejaarsstudenten die zich samen een jaar lang 

inzetten om hét introkamp voor alle eerstejaars-

studenten te organiseren. Lees hierover verderop 

meer! 

Evenementencommissie  

De EventCie organiseert ieder jaar twee grote eve-

nementen, namelijk de Batavierenrace en een lift-

weekend. De Batavierenrace is een sportief hard-

loopevenement waar ODIOM samen met een an-

dere studievereniging aan meedoet. Bij het lift-

weekend ga je al liftend naar een nog onbekende 

locatie. 

Feestcommissie 

De FeestCie organiseert de feesten en de borrels 

van ODIOM. De borrels worden door de commissie 

in een leuk thema gehesen waarnaar iedereen  

verkleed komt! Bij ODIOM worden ook twee fees-

ten met andere studieverenigingen georganiseerd, 

namelijk Prominent in de Tent en het gala. 

Mastercommissie  

De Mastercommissie organiseert minimaal twee 

keer in het jaar een activiteit voor de master-

studenten. De activiteiten bestaan uit een formeel 

en een informeel deel. De laatste activiteit is ook 

toegankelijk voor laatstejaars Bachelorstudenten. 

Heerencommissie 

De HeerenCie is een commissie voor en door  

heren. Ze organiseren twee keer per jaar een  

activiteit die enkel en alleen toegankelijk is voor 

alle heren binnen ODIOM. De derde activiteit is 

een gemengde activiteit voor alle ODIOM’ers. 

Mediacommissie 

De MediaCie houdt vooral het platform van ODI-

OM: The ODIOM times bij. Hierop plaatst de com-

missie studie-inhoudelijke en informele artikelen 

en houden zij bijvoorbeeld een prijsvraag. De Me-

diaCie maakt ook meerdere podcastafleveringen 

per jaar, vlogt op de ODIOM-borrels en maakt na 

ieder semester een aftermovie van de activiteiten.  

Schakelaarscommissie 

De SchakelCie is dé commissie voor en door de 

schakelaarstudenten van ODIOM. Ze organiseert 

een aantal keer per jaar activiteiten voor alle  

schakelstudenten. Tijdens colleges is er weinig tijd 

om iedereen te leren kennen, maar dankzij de  

activiteiten van de SchakelCie weet je snel wie er 

allemaal bij je in college zitten. 

Lustrumcommissie 

De verjaardag van ODIOM wordt jaarlijks gevierd 

in mei met een symposium en een groot feest. Ko-

mend jaar is extra bijzonder, dan bestaat ODIOM 

namelijk twintig jaar en wordt er dus een lustrum 

gevierd. De LustrumCie organiseert het hele jaar  

door leuke activiteiten. In de Lustrumweek organi-

seert de LustrumCie een onvergetelijke week vol 

activiteiten.  



Jaarvertegenwoordiging 

Zit je in een jaarvertegenwoordiging dan ben jij dé vertegenwoordiger van jouw jaargang! Je probeert de 

vakken te verbeteren door de meningen van de studenten over de vakinhoud en de tentamens te  

verzamelen en je bent de schakel tussen student en docent. 

 

Structuren 

ODIOM heeft ook een aantal structuren waarin je plaats kan nemen.  Een structuur adviseert het bestuur 

of een commissie als hier vraag naar is. De Structuur Acquisitie werkt samen met bedrijven om bijvoor-

beeld kortingen of goodies voor leden te regelen. 

De Structuur Inclusie adviseert het bestuur en commissies rondom het thema inclusie, met als specifieke 

onderwerpen mobiliteit, nationaliteit en LHBTIQ+. De structuur inventariseert hoe ODIOM er voor staat 

met betrekking tot inclusie en adviseert het bestuur hoe de vereniging zich hier in zou kunnen verbete-

ren. Verder kan de structuur met het bestuur en de commissies meedenken over de behoeftes vanuit de 

leden en wat voor activiteiten rond inclusie georganiseerd zouden kunnen worden.  

De Structuur Alumni zorgt  voor een brug tussen huidige leden en alumnileden bij ODIOM. Zo organiseren 

zij speeddaten met alumni! 

 



Introductiekamp 

Lieve aankomende studenten en/of kampgangers, 

 

Wij, de introductiecommissie van ODIOM, organiseren dit jaar een introductiekamp 
speciaal voor jullie als aankomende studenten! Wij willen ervoor zorgen dat jullie op 
een leuke manier je studiegenoten kunnen leren kennen. Tijdens het kamp gaan we 

een weekend lang leuke dingen doen, waaronder een bonte avond, originele spelletjes 
en een te gek eindfeest. Het is een fantastische ervaring waar je veel vrienden aan 

overhoudt! Het wordt een heel gezellig kamp, zonder ontgroening. Ga jij aankomend 
jaar beginnen aan de opleiding Pedagogische Wetenschappen of de Academische Op-
leiding Leraar Basisonderwijs en lijkt het jou leuk om alvast een aantal van je studiege-
noten te leren kennen door middel van dit gezellige kamp? Dan hopen wij jou tijdens 
het laatste weekend van de zomervakantie (2 t/m 4 september) te zien op het intro-
kamp! Geef je snel op door een mailtje te sturen naar intro@odiom.nl, het zal onge-

veer €55,- kosten.  

 

Liefs, 

De IntroCie 

 



Warming Up Periode! 
Ook dit jaar organiseert ODIOM een Warming Up Periode (WUP). Gedurende de  

eerste drie weken van het nieuwe collegejaar zullen er afwisselende  

ODIOM-activiteiten plaatsvinden. Door je op te geven voor de WUP, maak je op een 

heel vrijblijvende manier kennis met de vereniging, haar leden en al je  

mede-eerstejaarsstudenten. Na opgave word je geplaatst in een WUP-groepje samen 

met andere eerstejaarsstudenten. Samen met dit groepje ga je naar de verschillende 

activiteiten en borrels. Je groepje zal begeleid worden door twee ouderejaars van 

ODIOM. Zij kunnen je van alles vertellen over je studententijd, de stad Groningen, de 

studie en natuurlijk over ODIOM zelf. 

 

De deelname aan de WUP is zeker geen ontgroening. Niks hoeft en alles mag! Je kunt 

je aanmelden door te mailen naar intern@odiom.nl onder vermelding van ‘WUP’. Als 

ODIOM-lid betaal je slechts een paar euro en als niet –lid net iets meer. Hiervoor krijg 

je zeven te gekke activiteiten en één keer avondeten terug en ontmoet je misschien 

wel de vrienden van je leven! 

Wil je nu al lid worden? 

Ga dan naar www.odiom.nl! 

Studievereniging ODIOM Tom van ODIOM tomvanodiom 

tomodiom ODIOM_gmw 

Houd onze socials in de gaten voor de meest recente informatie en nog 

veel meer activiteiten! 



Wat Wanneer 

Introductiekamp 
2 t/m 4 septem-

ber 

Opgeven? mail naar: intro@odiom.nl 

Warming-Up  

Periode 

6 t/m 22 septem-

ber 

Opgeven? mail naar:                            

intern@odiom.nl 

Agenda 


