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VOORWOORD 
In studenten‘verenigen’ zit een dubbele boodschap. Het is om te beginnen een doe- of werk-

woord (vandaar VER-), een procesgebeuren en in beweging blijven. Studenten engageren 

zich ook op een andere manier voor de samenleving dan vanuit de studieboeken. De vzw PSW 

biedt een breed spectrum van activiteiten aan, van culturele en educatieve tot sportieve en 

studentikoze initiatieven. Misschien is er dan vandaag minder verenigen dan voorheen, ‘samen 

doen’ blijkt alleszins in. Samen-huren, samen-tuinen, samen-studeren in de bib, samen-exa-

menvragen-delen, samen-aankopen en fondsen beheren … Een studentenvereniging is even-

zo een plek om organisatietalent en sociale intelligentie op te doen. 

ENIG (of zo u wil GEN)  in verenigen verwijst naar de uniciteit van onze alumni. Nu ligt het  

profiel van de sociale wetenschappen wat moeilijk, omdat het niet scherp af te lijnen is. Er 

hangt niet één bepaald beroep mee samen. Maar dat is net onze sterkte. De 2000 studenten 

worden - vanuit elk van de 15 bachelor en masteropleidingen die we rijk zijn – grondig ingewijd 

in kennis over de veelzijdige samenleving en haar sectoren. Studenten leren bovendien van 

op enige afstand te redeneren over wat het dominante denken is en wat nieuw opkomt, over 

problemen en mogelijke oplossingen. Ze leren ook open te staan voor sociale en culturele di-

versiteit. Vertaal dit kritisch reflecteren naar de omgeving van een onderneming, een overheid, 

een social profit organisatie of een NGO en je komt uit bij de vaardigheden ‘creatief en inspire-

rend, probleemoplossend, teamgericht en communicatief’. Dit zijn in vakjargon de 21st century 

skills. Ze worden tijdens de opleiding opgezogen; ze blijven voor het verdere (beroeps)leven 

in de genen. 

Zonder het misschien te beseffen, maken deze studenten straks het verschil. We voelen ons 

gesterkt rond het profiel als we zien waar ze als afgestudeerde terecht komen: op strategi-

sche plekken aan het hoofd of in de staf van overheden en onderzoeksinstituten, bij oude en 

nieuwe sociale bewegingen (in Noord én Zuid), bij professionele koepelorganisaties, strate-

gische projecten, politieke partijen en studiediensten, in het onderwijs, bij vormings-, crisis-, 

zorg- en begeleidingscentra, bij bedrijven, personeelsdiensten en consultants en in de klassie-

ke en nieuwe sociale media. Het spreekt voor zich dat de (P)SW- lectures aan de universiteit 

en lunch seminaries, de sid-ins, bals, proclamaties en jobbeurzen, alumni-events en dit blaadje, 

ook voor u, beste lezer, interessante ontmoetingsplekken zijn!

Ilse Loots

Decaan

Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
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PSW stond tot 2015-2016 voor de faculteit “politieke en sociale wetenschappen” maar 

dit veranderde naar de faculteit “sociale wetenschappen” omwille van de introductie van 

een nieuwe opleiding: onderwijswetenschappen. De naam van onze vereniging, PSW, bleef 

behouden. Ze bestaat ondertussen al meer dan zestig jaar en vertegenwoordigt meer dan 

2000 studenten, met de opleidingen sociologie, communicatiewetenschappen, politie-

ke wetenschappen, sociaal-economische wetenschappen en onderwijswetenschappen, 

maar ook hogeschoolstudenten die een schakeljaar volgen aan onze universiteit. 

De laatste jaren zijn we uitgegroeid tot één van de grootste studentenclubs van Antwer-

pen met als troef dat we alle studenten proberen te betrekken in ons succesverhaal. De 

werking van onze vereniging steunt op verschillende pijlers: een educatieve, een studenti-

koze, een sportieve en een culturele pijler. Met een brede waaier aan activiteiten trachten 

we voor elke student een meerwaarde te bieden. 

Bovendien zorgen wij als faculteitsclub ook voor een beter contact tussen studenten en de 

universiteit. Om dit verder te bevorderen hebben wij in ons bestuur meerdere studenten-

vertegenwoordigers zitten, waar studenten met al hun vragen bij terecht kunnen.

OVER PSW
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     DE 4 PIJLERS VAN PSW
EDUCATIEVE PIJLER     

Als studentenvereniging zijn we er in de eerste plaats om studenten op-
timaal te ondersteunen bij hun universitaire carrière. We hebben een cur-
susdienst waar studenten voordelig hun boeken kunnen kopen, een veel-
bezochte site met een heel uitgebreid aanbod aan samenvattingen en we 
organiseren regelmatig infosessies om de beginnende studenten zo goed 
als mogelijk wegwijs te maken met die overvloed aan leerstof en de exa-
mens. Als sociale wetenschappers in spe kunnen debatten uiteraard niet 
ontbreken. Zo organiseren we regelmatig interessante debatten waar poli-
tieke betrokkenen komen debatteren over recente politieke thema’s. 
Dit jaar 2019 organisserde we een kopstukkendebat naar aanloop van de 
verkiezingen op zondag 26 mei 2019, waar onder andere Servais 
Verherstraeten en Peter De Roover op aanwezig waren. 
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     DE 4 PIJLERS VAN PSW

We trachten de studenten heel wat competenties bij te brengen 
die ze later kunnen gebruiken in het beroepsleven. Carrièregerich-
te evenementen kunnen dan ook niet ontbreken in onze agenda. 
Dit zijn zowel lezingen als interactieve workshops, welke een mooie 
opportuniteit vormen voor studenten en bedrijven om met elkaar 
in contact te komen. Zo organiseerde PSW in samenwerking met 
andere verenigingen de Career Fair in International Affairs. Hier-
bij informeerden een 15-tal organisaties met een internationaal 
perspectief studenten over de jobmogelijkheden binnen deze be-
drijfstak. Daarnaast waren er ook lezingen waarin 6 sprekers hun 
ervaringen deelden over hun carrière binnen de internationale be-
trekkingen. Op deze manier worden studenten voorzien van de 
nodige tips and tricks om hun internationale carrière te lanceren.
Ook organiseerden we dit jaar een jobbeurs. Dit was een evenement 
waarbij een 10-tal bedrijven de kans krijgen om studenten warm te 
maken voor hun bedrijf en eventueel te recruteren. Dit opent de mo-
gelijkheid voor de studenten om bedrijven waar ze naar kunnen door-
stromen te leren kennen alsook voor de bedrijven om zich te profileren 
als aantrekkelijke werkgever. Tot slot organiseren wij een ludieke quiz 
waarbij de kennis van het studieobject van onze faculteit getest wordt. 
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SPORTIEVE PIJLER

De Antwerp Students League (ASL) is een competitie voor Antwerpse stu-
denten bestaande uit volleybal, basketbal, zaalvoetbal en veldvoetbal. PSW 
speelt jaarlijks in alle categorieën mee.

De meest prestigieuze competitie is ongetwijfeld het veldvoetbal. Hier werd 
de afgelopen vijf jaar tweemaal een kwartfinale plaats (16’-17’ en 15’-16’), hal-
ve-finale plaats (14’-15’) en een finaleplaats (13’-14’) behaald. Ook bij zaal-
voetbal doen we het goed, waar de heren vorig jaar een finaleplaats hebben 
behaald ! Ook lopen wij mee op de 10-uren loop en hebben dit jaar hier de 
3de plaats behaald! 



9

Zoals alle grote clubs organiseren wij jaarlijks een skireis in de lesvrije week. 
Onze partner voor deze reis is ‘Skiline’. Jaarlijks nemen wij zo een 200-tal 
studenten mee op onze epische skireis! Vorig jaar was een hoogtepunt 
voor onze inschrijvingen, we hadden zelfs niet de mogelijkheid om open 
inschrijvingen te houden. Alleen met onze leden zat deze reis al direct vol. 
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STUDENTIKOZE PIJLER

Als een van de grootste clubs van Antwerpen doen we er alles aan om de 
grootste, leukste en meest legendarische TD’s te organiseren. Naast onze 
bekende all-in TD en eurodeals TD organiseren we ook regelmatig mid-
dagTD’s waar massa’s studenten enthousiast op afkomen. Dit jaar hebben 
we nog een extra TD georganiseerd naast deze twee bekendsten en zijn 
we van plan deze lijn door te trekken doorheen de volgende jaren. Door ons 
harde werk slagen we erin om elk jaar duizenden studenten de tijd van hun 
leven te bezorgen op onze feesten. Onze All-in TD en Eurodeals TD zijn 
twee unieke concept-TD’s die tot de begrippen behoren in het Antwerpse 
studentenleven. Met een jaarlijks bezoekersaantal van 1500 personen en 
een steevast uitverkochte zaal biedt dit een ideale opportuniteit om de visi-
biliteit van uw bedrijf onder studenten te vergroten! Tevens organiseren we 
ieder jaar een galabal, waar veel alumni en oud-leden op afkomen, evenals 
ouders voor wie dit een leuke gelegenheid is om onze club te leren kennen. 
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Kwestie van de studententraditie in ere te houden, organiseren we elk jaar een 
paar gezellige cantussen. Daarnaast zijn onze pubs en café-avonden ook het 
ideale ontmoetingsmoment om mensen van de les of faculteit beter te leren 
kennen. Met drank aan studentvriendelijke prijzen in ons stamcafé “De Prof” en 
een leuk thema zijn deze avonden een absolute must voor onze leden. 
Na een succesvolle eerste editie in 2015 en 2017  had PSW ook in 2019  de eer 
om met zes andere clubs de Antwerpse Beiaardcantus te mogen organiseren. 
Naar jaarlijkse gewoonte opent onze burgermeester Bart De Wever deze be-
faamde cantus.
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CULTURELE PIJLER

Ons cultuuraanbod mag er ook zeker zijn. Op tal van manieren probeert de 
vereniging studenten gezellige avonden, leuke bezoeken, interessante ten-
toonstellingen, sportactiviteiten en concerten aan te bieden. Hierbij streeft 
PSW zoveel mogelijk naar een gratis of goedkoop aanbod om de stap tot 
deelname kleiner te maken. Omdat creativiteit en cultuur hand in hand gaan, 
krijgt de culturele verantwoordelijke veel vrijheid om een eigen invulling te 
geven aan de culturele activiteiten, naast enkele vaste waarden.

Één van de absolute hoogtepunten in ons culturele aanbod is het open podi-
um. Op dit evenement wordt gezocht naar talent van eigen bodem, namelijk 
bij studenten en professoren. 

PSW neemt tevens jaarlijks deel aan Calamartes, het cultuurfestival van over-
koepelende organisatie Unifac. Hiervoor bedenkt de cultuurverantwoorde-
lijke telkens een originele manier om de club op een positieve manier in de 
kijker te zetten.

Daarnaast bieden we theatervoorstellingen, museumbezoeken en concer-
ten aan, waar we in groep naartoe gaan. Ontspanning is niet onbelangrijk 
en daarom bieden wij ook gezellige eetavonden aan, zoals onze eet- en film-
avond. Tenslotte wij zijn steeds op zoek naar nieuwe activiteiten om aan ons 
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Onze acitiviteiten zijn ook niet onopgemerkt gebleven voor de media, 

op woensdag 8 mei 2019 waren wij namelijk te gast bij Gert Late Night 

om hier samen met de minister van mobiliteit Ben Weyts wat sfeer op 

de boot te brengen. Deze vrolijke bedoeling is terug te vinden op vier.be

Zo zie je maar dat onze activiteiten niet enkel bij studenten 

maar ook bij James Cooke en Gert Verhulst in de smaak vallen! 
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HET BEREIK
Sociale media is tegenwoordig het middel bij uitstek om mensen te bereiken. PSW is 
zowel actief op Facebook, Instagram als Twitter. Hieronder enkele cijfers ter illustratie:

BEREIK EVENEMENTEN
PSW biedt studenten een gevarieerd aanbod evenementen die in lijn liggen met hun 
universitaire loopbaan.
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Onze edities van de All-in en Eurodeals TD zijn ieder jaar een enorm succes 
en dit hebben we geweten. Hiernaast zijn onze middag TD’s ook enorm aan 
het groeien!
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BEREIK WEBSITE
Onze website wordt dagelijks bezocht door verscheidene studenten in Ant-
werpen. Op een jaar tijd hadden we over 47.000 bezoekers.

BEREIK FACEBOOK
Facebook is vandaag dé manier bij uitstek om mensen te bereiken. Met meer 
dan 3.000 likes van de studenten in Antwerpen is dit het ideale platform om 
uw eigen bedrijf in de schijnwerper te zetten. Eén enkel bericht kan meer 
dan 5.000 gemakkelijk bereiken. Hiernaast groeit onze pagina ook elk jaar 
exponentieel.
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Dit is een magazine dat wij om de maand aanbieden aan onze studenten. Hier-
in staat informatie over onze activiteiten, leuke weetjes etc. Deze worden in en 
rond de stadscampus uitgedeeld met een oplage van 500 exemplaren en op 
onze site geplaatst, waar het ook heel vaak bekeken wordt. Deze boekjes zijn 
zeer geliefd en worden veel gelezen en uitgewisseld. Er is keuze tussen een 
advertentie van een halve of een volledige pagina.

MAGAZINE: HET PSWEETJE

Ook voorzien wij reclameruimte op onze website. De PSW-website is het di-
gitale onthaal voor onze studenten. Naast informatie over de club, bieden wij 
ook een enorme verzameling samenvattingen en oude examenvragen aan. De 
site wordt daarom heel druk bezocht door onze studenten. Op de website kan 
u uw banner plaatsen voor publiciteit en om onlineverkeer te verhogen. Dit 
kan ook bereikt worden door uw logo in de wekelijkse ledenmail te plaatsen.

WEBSITE & LEDENMAIL

Wanneer wij evenementen organiseren zoals TD’s, galabals, quizzen, debat-
ten etc. die jaarlijks tienduizenden studenten aantrekken, maken wij hier uit-
gebreid reclame voor. Er is reclameruimte voorzien op de flyers, banners en 
affiches voor deze evenementen. Ook kunnen wij uw logo op de bandjes van 
deze evenementen plaatsen. Bezoekers houden deze na het event vaak nog 
een paar dagen aan en bieden zo een mooie promo-opportuniteit.

PROMOMATERIAAL

Als studentenvereniging van de faculteit SW, gevestigd op de stadscampus 
van de Universiteit Antwerpen, bereiken wij een groot publiek. PSW zorgt 
voor publicatie door te flyeren op evenementen en drukke verkoopmoment-
en in Agora, het centrale punt van de stadscampus. 

FLYEREN
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EXTRA’S
Aangezien sponsorformules meestal niet volledig in het verlengde liggen met 

datgene waar uw bedrijf naar opzoek is, zijn wij steeds bereid samen met u 

een op maat gemaakte sponsorovereenkomst uit te werken. We gaan hierbij 

op zoek wat voor uw bedrijf de beste manier is om in de picture te komen bij 

de Antwerpse student. 

Bent u op zoek naar getalenteerde net afgestudeerde studenten voor uw 

bedrijf of wilt u eerder een specifiek product in de picture zetten voor een 

bepaalde periode bij studenten? Wij zorgen ervoor dat er aan uw vraag ge-

hoor wordt gegeven! 

Hieronder vindt u twee voorbeelden van hoe een eventuele advertentie er op 

onze pagina zou kunnen uitzien:
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CONTACT PR
Voor vragen kunt u steeds telefonisch of via mail contact met ons opnemen. 
Aarzel zeker ook niet om ons te contacteren indien u een voorstel heeft dat 
afwijkt van de formules die we aanbieden.

VZW PSW
Adres: Kleine Kauwenberg 22, 2000 Antwerpen, België
E-mail: publicrelations@psw.be

PR’s 
Alec De Cort
0474024354

Wietske Knappers
0497178736

PR- comité 
Zoë Merckx

Damian Theelen

Ellen Vindevogel


