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Studievereniging 
ACD 

Samenwerkingsdocument 

Algemene informatie over het ACD en de 
studie  

De vereniging  
Het Amsterdams Chemisch Dispuut (ACD) is de studievereniging voor 

scheikundestudenten in Amsterdam. De vereniging is op 7 november 1945 opgericht en 
is sinds 2010 gevestigd op het Science Park te Watergraafsmeer. De bachelorfase is 
vanaf het collegejaar 2013/2014 volledig geïntegreerd met de bacheloropleiding aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam, wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt en zorgt 
voor een groter bereik van onze vereniging.  

Onze vereniging telt ruim 500 leden, waarvan 160 masterstudenten, een aantal dat 
de komende jaren zal blijven groeien. Het ACD draagt niet alleen bij aan organisatorische 
aspecten van de studie maar organiseert ook allerlei soorten activiteiten. Hierbij kan 
gedacht worden aan studie gerelateerde activiteiten als lezingen, excursies en symposia, 
maar ook aan sportevenementen, borrels en feesten.  

Het ACD is er voor alle scheikundestudenten in Amsterdam van zowel de UvA als de 
VU. Wij hebben als doel het studeren leuker en interessanter te maken door de (sociale) 
activiteiten die er worden georganiseerd voor de studenten. Verder bevorderen we het 
contact tussen studenten en bedrijven door het organiseren van lezingen en excursies.  

De studie  
De bachelorfase is breed ingericht en geeft de studenten een brede basis binnen alle 

vakgebieden van scheikunde, zoals (an)organische, computationele en biochemie. Naast 
de colleges brengen de studenten een aanzienlijke tijd door op het lab. Dit zijn in eerste 
instantie de onderwijslaboratoria, maar vanaf het tweede jaar dragen de studenten bij aan 
onderzoeken die lopen bij onderzoeksgroepen binnen en buiten de universiteit.  
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De masterfase bestaat uit een specialisatie in een van de vakgebieden of een 
combinatie ervan, gevolgd door een afsluitend masterproject, waarbij gekozen kan 
worden voor een onderzoek bij een onderzoeksgroep binnen of buiten de universiteit. 
Door de totstandkoming van de joint degree in zowel de bachelor als master in 
samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) is 
de studie aanzienlijk verbreed. De studenten volgen hierdoor colleges op zowel de UvA 
als VU.  

De scheikunde Masters worden in het engels aangeboden en zijn: twee 
jaar geleden herzien: voorheen waren er de Masters:  
● Molecular Sciences, een master waarbij veel ruimte is voor keuzes in verschillende 
richtingen waaronder synthese, katalyse en theoretische chemie;   
● Science for Energy and Sustainability, de Master gericht op 
duurzaamheid;  

     ● Analytical Sciences, de master gericht op de analytische chemie. 
 Nu is er één gezamenlijke Master Chemistry, waarbij de eerdergenoemde Masters als 
tracks zijn opgenomen. De studenten krijgen hierdoor meer keuzemogelijkheden om zich 
in hun Master te verdiepen en verbreden.  
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Promotiemogelijkheden 

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bedrijf bij onze leden onder de aandacht te 
brengen. Hieronder vindt u een opsomming van deze mogelijkheden.  

1. ACD-website /3000 bezoekers per maand/  
Op de website van het ACD kan uw bedrijf zich promoten met de volgende 
opties:  
a. Een banner met het logo van uw bedrijf op de homepagina 

   b. Een link naar uw bedrijfswebsite met uw bedrijfsprofiel  
c. De plaatsing van vacatures en/of stageplekken bij uw bedrijf.  

2. Periodiek /Oplage 500 stuks/  
Ons verenigingsblad, het ACD-Blad, is een veelgelezen blad dat naar alle leden 
wordt verstuurd. Advertentiemogelijkheden zijn full color advertenties in gewenste 
grootte. Daarnaast is het mogelijk één van onze interviewers te ontvangen, die in 
samenwerking met u een artikel zal schrijven over uw bedrijf of een onderzoek 
binnen uw bedrijf, welke gepubliceerd zal worden in de eerstvolgende uitgave van 
het ACD-Blad. Dit blad wordt viermaal per jaar uitgegeven.  

3. Ledenmail /ca. 500 personen/ Wekelijks gaat er een informatiemail uit naar alle 
leden en donateurs. Deze mail kan voorzien worden van een link naar uw 
bedrijfswebsite. Daarnaast is het mogelijk een mededeling te plaatsen, bijvoorbeeld 
in de vorm van een bedrijfsprofiel, vacature of uitnodiging.  

4. Promotiemateriaal in de verenigingskamer /ca. 100 personen per dag/ Onze 
verenigingskamer is dé verzamelplaats voor studenten tijdens pauzes of tussenuren. 
Deze ruimte is de ideale locatie voor het ophangen van posters of het verspreiden 
van flyers. Daarnaast hangt er zowel een iPad als een scherm in het hok.  
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5. Lezing met lunch of borrel /ca. 40 personen/ In samenwerking met de Lezing- 
en Excursie Commissie (LEC) van het ACD is het mogelijk een lezing te organiseren, 
om onze leden een beeld te geven van uw bedrijf en het onderzoek wat daar gedaan 
wordt. Deze lezing kan gecombineerd worden met een lunch of borrel, om de lezing 
informeel af te sluiten en in contact te komen met onze leden.  

6. Bedrijfsbezoek /30-40 personen/ Een bedrijfsbezoek geeft onze leden een goed 
beeld van arbeidsmogelijkheden buiten de universiteit na afronding van hun studie. 
Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor uw bedrijf om in contact te komen met 
onze leden.  

7. Career Diner /ca. 20 personen/ In 2020 zal het ACD voor het eerst een “Career 
Diner” gaan organiseren. Hierbij worden vertegenwoordigers van verschillende 
bedrijven uitgenodigd om samen met onze leden te dineren. Het gaat hierbij om een 
3-gangen diner. Elk bedrijf neemt plaats aan zijn eigen tafel en na elke gang zullen 
de studenten rouleren naar een andere tafel om zo meer te leren over de 
mogelijkheden bij de verschillende aanwezige bedrijven.  

8. Facebook /ca. 400 personen/ Tegenwoordig maakt bijna iedereen gebruik van 
Social Media. Het ACD heeft zijn eigen Facebookgroep waarin een groot deel van 
de leden actief is. Daarom bieden wij de mogelijkheid aan om in deze groep berichten 
te plaatsen. De studenten zullen hierdoor vaker in aanraking komen met bedrijven 
als potentiële werkgever. 

9. Buitenlandse excursie /50 personen/ Eens per collegejaar wordt er door het 
ACD een zevendaagse reis naar het buitenland georganiseerd. Deze reis staat in het 
teken van kennismaken met scheikunde en wetenschappelijk onderzoek in het 
buitenland. Deze reis zal plaats vinden in April 2020. Studenten bezoeken onder 
andere 3 universiteiten en instituten in deze stad en een aantal bedrijven in de 
omgeving. Tijdens deze reis zijn promotiemogelijkheden, zoals het laten drukken van 
uw logo op het bijbehorende T-shirt, een advertentie in de reisgids of het bezoeken 
van een buitenlandse locatie van uw bedrijf mogelijke opties. Daarnaast wordt uw 
bedrijf en logo verwerkt in het bedrijfsverslag. 
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10. Wintersport /ca. 35 personen/ Rond het begin van het nieuwe jaar wordt er een 
wintersport georganiseerd voor onze leden. Deze reis staat in het teken van 
ontspanning tussen de twee semesters door. Tijdens deze reis zijn er 
promotiemogelijkheden, zoals het laten drukken van uw logo op een warm 
kledingstuk en/of posters en eventueel aanleveren van goodies. 

11. Lustrum / In het studiejaar 2020-2021 wordt het ACD 75 jaar en zullen er  
gedurende het gehele jaar allerlei lustrum activiteiten plaats vinden. Deze activiteiten  
verschillen tussen studie gerelateerde activiteiten en excursies, maar bijvoorbeeld 
ook een sportdag, een reünie van alumni en groot feest. Verder is het almanak die 
naar alle leden verstuurd zal worden een uitstekende advertentiemogelijkheid. 

 

 

 

 

 

 

 

Buiten alle bovenstaande promotiemogelijkheden is deze lijst natuurlijk niet uitputtend. In 
samenspraak kunnen ook andere promotiemogelijkheden worden bedacht.
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Slotwoord  

Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mochten er 
nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen via onderstaande 
contactgegevens. 

Namens het bestuur en de acquisitiecommissie,  

Bart de Mooij 

Penningmeester – Amsterdams Chemisch Dispuut  

Overige leden Acquisitiecommissie:  

• Demi Snabilié  
• Robert van Eer  
• Siza Kuin  
• Rens Ham 
• Casper van Eijden 

 

Contactgegevens  
 
Amsterdams Chemisch Dispuut (Kamer A0.09) 
Postbus 94214 | 1090 GE Amsterdam 
Telefoon: 020 525 7861 
Mobiel Bart: +31 (0)6 223 965 49 
www.acdweb.nl 
Mail: acd.extern@gmail.com  


