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1. VOORWOORD 
 
Afgelopen jaar was een prachtig jaar. Het jaar dat de studievereniging psychologie op de Radboud 
Universiteit te Nijmegen is geboren. Het jaar dat de psychologiestudent meer uit zijn of haar studie 
kon halen. Het jaar dat de psychologiestudent tot diep in de nacht, enigszins opvallend gekleed, 
doordanste bij een van de vele SPiN-feesten. En nu, nu begint een nieuw jaar, een jaar vol nieuwe 
kansen voor SPiN. 
 
Voor u ligt het voorgenomen beleid 2009-2010 van het IIe bestuur van Studievereniging Psychologie 
in Nijmegen, kortweg SPiN. Gezien de jonge leeftijd van SPiN is er niet een uitgebreid kader 
beschikbaar waarbinnen het nieuwe bestuur kan manoeuvreren, nu geldt slechts het credo “The Sky 
Is The Limit”. Afgelopen verenigingsjaar heeft het Ie bestuur een basis gelegd om op voort te bouwen, 
om wellicht weer te slopen, of om misschien slechts voort te zetten. 
 
Het uitgangspunt van SPiN volgens het bestuur ’09-‘10 is als volgt geformuleerd: “Het bieden van 
verdieping en verbreding aan de studenten psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen zowel 
op sociaal gebied als op het gebied van onderwijs en werkveld.” Nog altijd is dus het basisprincipe 
van SPiN van toepassing. Er is wel een duidelijke uitbreiding in doel ten opzichte van de 
oorspronkelijke richting, genoemd in de statuten: werkveld is vorig jaar in het hoofddoel niet zo 
expliciet genoemd, met onder andere Experience Your Future ofwel de Werkvelddagen is echter wel 
gestreefd naar een bepaalde mate van voorlichting vanuit en betreffende het werkveld. 
 
Wat het nieuwe bestuur als zeer belangrijk acht is betrokkenheid. Betrokkenheid bij onderwijs, maar 
ook betrokkenheid bij de commissies en structuren. Daarnaast zal SPiN zich meer focussen op studie- 
en werkveldgerelateerde activiteiten, hoewel uiteraard dezelfde kwaliteit wordt gehandhaafd in de 
meer speelse en feestelijke momenten. 
 
Waar vorig jaar een fantastische basis is gelegd, en waar het nieuwe bestuur in dezelfde lijn verder 
zal gaan, is het uitbouwen van contacten. Contacten met andere studieverenigingen zijn gelegd, nu is 
het slechts zaak deze voort te zetten en er wellicht specifieke samenwerking mee aan te gaan. Achter 
contacten met bedrijven zit een ander verhaal. Komend jaar wordt er intensiever naar sponsoring 
gezocht. 
 
Dit zijn slechts enkele van de vele punten die SPiN komend jaar wil aanpakken, in het hierop 
volgende worden alle belangrijke punten waar SPiN zich voor gaat inzetten behandeld. 
 
 
 
 
 

Het IIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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2. ACTIVITEITEN 
 
ALGEMEEN 
 

SPiN organiseert een veelheid aan activiteiten. Zowel studiegerelateerde activiteiten, 
werkveldgeoriënteerde  activiteiten als niet-studiegerelateerde activiteiten. Hier worden de 
doelen betreffende deze activiteiten besproken. 

 
 Balans 

SPiN creëert een balans tussen studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde 
activiteiten. Dit doet zij door minstens vier studiegerelateerde en minstens vier niet-
studiegerelateerde activiteiten per maand te organiseren. Deze verhouding is concreet 
terug te vinden in het aantal studiegerelateerde en niet-studiegerelateerde commissies, 
en is veranderd ten opzichte van vorig jaar: er zijn nu meerdere studiegerelateerde 
commissies bijgekomen. 

Er moet een belangrijke kanttekening bij deze acht activiteiten per maand worden 
geplaatst: van juli tot en met september zijn er (vrijwel) geen activiteiten in verband met 
tentamens en vakantie, net als gedurende de kerstvakantie. 

  
 Kwaliteit 

Kwaliteit van onze activiteiten wordt op een aantal manieren bewaakt. Ten eerste 
door het, in overleg met de betreffende commissie, opstellen van doelen, waarbij de 
doelgroep van de activiteit in acht wordt genomen. 

Ten tweede zijn er komend jaar meer commissies en hebben de commissies een 
specifieker takenpakket. Hierdoor zullen de commissies een duidelijker, meer 
afgebakend streven hebben. De doelen van de commissie worden minder snel uit het 
oog verloren, waardoor men makkelijker projecten kan opzetten. Dit zal de kwaliteit 
zeker ten goede komen. 

 
 Doelgroep 

SPiN beseft zich dat ze met 1500 leden een mateloos gevarieerde doelgroep tracht te 
bereiken. SPiN is er voor al haar leden, en moet daarom rekening houden met 
verscheidene groepen studenten met verscheidene wensen. Met het verdwijnen van 
studieverenigingen van afstudeerrichtingen, is SPiN dit jaar uitgebreid naar 1e, 2e én 3e-
jaars studenten. SPiN zal zich vanaf nu dus ook voor de 3e-jaars psychologiestudent 
inzetten, en ervoor zorgen dat er genoeg activiteiten bij hun wensen aansluiten. De 
commissies van SPiN worden dan ook vanzelfsprekend geënthousiasmeerd om 
gevarieerde activiteiten neer te zetten voor deze gevarieerde doelgroep. 

 
 Studiegerelateerd & Niet-Studiegerelateerd Geïntegreerd 

Om activiteiten veelzijdig te maken en de concentratiespanne van studenten niet te 
veel te testen, worden er binnen activiteiten ook ‘rustpunten’ gecreëerd. Denk aan een 
lunch tijdens de Werkvelddagen. Nieuw ten opzichte van vorig jaar is dat er na de 
lezingen borrels zullen plaatsvinden om bij te komen van de informatie, maar deze ook 
beter te bespreken, een soort ‘Science-Café’. Vorig jaar viel er soms een gat na de lezing, 
dit vullen we zo op.  
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STUDIEGERELATEERD 
 

Op inhoudelijk vlak zal er bij studiegerelateerde activiteiten rekening worden gehouden met 
de diversiteit binnen de psychologie. Dit wil zeggen dat er niet slechts activiteiten worden 
georganiseerd betreffende bijvoorbeeld A&O psychologie, maar dat er ook activiteiten zijn 
betreffende Klinische psychologie of Neuro- en Revalidatiepsychologie. 

De meerwaarde van alle studiegerelateerde activiteiten voor de leden wordt 
gehandhaafd door zowel verdieping als verbreding te bieden. Verdieping wordt bereikt door 
het bieden van additionele informatie op de studie. Verbreding wordt bereikt door het 
organiseren van interdisciplinaire, studiegerelateerde activiteiten. 

  
 Verdieping 

Verdieping bieden op de studie houdt in dat studenten bij SPiN-activiteiten de 
mogelijkheid krijgen meer kennis te vergaren betreffende een specifiek gebied van de 
psychologie. Een eis aan deze informatie is dat het niet tijdens colleges van de 
betreffende doelgroep is verkregen. 

 
 Verbreding 

Verbreding aan studenten bieden houdt in dat er wordt gezocht naar activiteiten die 
niet direct, maar indirect aansluiten op de psychologie. Er wordt gekeken naar 
interdisciplinaire activiteiten, die de grens van psychologie overschrijden. Een voorbeeld 
hiervan zou een lezing met een rechtsgeleerde zijn. 

 
 Congres 

In alle activiteiten zal verdieping en/of verbreding plaatsvinden, een duidelijk 
concreet punt waar verdieping en verbreding wordt gegarandeerd is het congres dat 
komend jaar wordt georganiseerd. Een aantal sprekers worden uitgenodigd om te 
spreken over een afgebakend onderwerp in de psychologie. Verdieping vereist het 
afbakenen van een onderwerp, terwijl het uitnodigen van verschillende sprekers met 
verschillende invalshoeken garant staat voor verbreding. 

  
 

WERKVELD 
 

Niet alleen denkt SPiN aan het heden van de psychologiestudent (met aan de studie 
verwante onderwerpen), ook wordt rekening gehouden met de toekomst van het SPiN-lid. 
Aansluitend op het vernieuwde hoofddoel, en belangrijk voor oriëntatie en inzicht in eisen 
van toekomstige werkgevers is het organiseren van activiteiten met bedrijven uit het 
werkveld. 

SPiN zal dit jaar, gelijk aan vorig jaar en in samenwerking met SPS-NIP, werkvelddagen 
organiseren waarbij studenten de mogelijkheid krijgen om informatie te vergaren en in direct 
contact te komen met (mensen uit) de diverse werkvelden van de psychologie.  

Hiernaast zal ook een Therapieëndag worden gerealiseerd door SPiN in samenwerking 
met SPS-NIP, waar kennis wordt gemaakt met allerlei therapievormen in lezing- en in 
workshopformat. SPS-NIP neemt hierin voortouw en neemt de kosten op zich en baten op 
zich, vandaar niets hierover in de begroting. SPiN helpt echter wel mee. 

Ook zullen er ongeveer vier excursies worden georganiseerd naar organisaties, 
instellingen of bedrijven gerelateerd aan psychologie waarbij studenten in contact komen 
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met het werkveld. Deze excursies zullen allen op een ander gebied van het psychologische 
werkveld gericht zijn. 

 
NIET-STUDIEGERELATEERD 
 

Op het gebied van niet-studiegerelateerde activiteiten is SPiN afgelopen jaar bijzonder goed 
van start gegaan. Komend jaar wil SPiN op het gebied van kwaliteit dezelfde lijn voortzetten, 
met een hogere kwantiteit, terwijl variëteit wordt behouden. 
 
Variëteit 

Variëteit in niet-studiegerelateerde activiteiten wordt onder andere geboden door 
het organiseren van een feest in samenwerking met een studentenvereniging en het 
organiseren van een feest in samenwerking met een andere studievereniging. Dit zijn 
namelijk feesten met een andere insteek dan het standaard SPiN-feest en zullen 
daarmee ook een andere doelgroep trekken. 

Ook is variëteit te vinden in de verscheidenheid aan activiteiten die zullen worden 
georganiseerd: een aantal sportactiviteiten, een studiereis, stedentrips (minstens 2 
gedurende het jaar) en muzikale activiteiten (zoals PsyPop). 

  
SAMENGEVAT 
 

Ten opzichte van vorig jaar wordt er dus meer tijd en moeite geïnvesteerd in 
studiegerelateerde activiteiten (Congres commissie/Excursie & Workshop 
commissie/Experience Your Future commissie/Lezing en Debat commissie). 

 Ook is er meer nadruk op werkveldgeoriënteerde activiteiten door een voortzetting 
van de Experience Your Future commissie in combinatie met de Therapieëndag en excursies 
en workshops. 

Tot slot wordt er meer variëteit in het totaalaanbod van activiteiten. 
 
 
3. ONDERWIJS 
 
ALGEMEEN 

 
SPiN is er voor studenten psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. En datgene 
wat al deze studenten bindt, is natuurlijk de studie. Daarom is een erg voor de hand liggend 
punt waar SPiN zich voor in moet zetten het onderwijs. Er zijn vele manieren om dit te doen.  

 
OPLEIDINGSCOMMISSIE 
 

Het evalueren van het onderwijs is eigenlijk de taak van de OLC  (de opleidingscommissie), 
SPiN staat echter dichter bij de student en gaat daarom een intensievere samenwerking aan 
met de OLC. 

SPiN onderhoudt contact met de onderwijsdirecteur en studieadviseurs en geeft zowel 
informatie van studenten aan de OLC, als van de OLC aan studenten, en gaat zo fungeren als 
een doorgeefluik op het gebied van onderwijskwaliteit. 
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Dit gebeurt door ieder eerste en laatste hoorcollege van vakken van 1e, 2e en 3e-jaars 
studenten te evalueren aan de hand van een gestandaardiseerd formulier. Ook zal er een 
onderwijsgerelateerde een klachtenboek op de SPiN-kamer verschijnen. 

Iedere vergadering van de OLC zal door een bestuurslid van SPiN goed worden 
voorbereid en bijgewoond om alle door SPiN vergaarde informatie betreffende onderwijs 
terug te koppelen aan de OLC, en de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs ook terug 
te kunnen koppelen naar haar leden. 

 
ONDERWIJSINFORMATIE 

 
Op de Radboud Universiteit is continu het onderwijs maar ook de site aan verandering en 
vernieuwing onderhevig. Het is niet uit te sluiten dat studenten hierdoor verward raken, of 
niet op de hoogte kunnen blijven van bijvoorbeeld de nieuwe vakken en masters. 

Om studenten psychologie te steunen en structuur te verschaffen in de soms  wat 
verwarrende informatieverstrekking van de Radboud Universiteit zal SPiN op haar site deze 
vernieuwingen, links betreffende onderwijs (bijvoorbeeld TIS, BlackBoard, het rooster en de 
studiegidsen), en andere toepasselijke informatie overzichtelijk weergeven. 

Op de site zal tevens een overzicht komen van interessante verdiepende of verbredende 
literatuur voor de 1e, 2e en 3e-jaars, aanvullend op hun vakken. 

 
MASTERFOLDER 
 

Zoals eerder gezegd kijkt SPiN ook naar de toekomst van haar leden. Zij kijkt naar de verre 
toekomst, namelijk het werkveld, maar ook naar een meer nabije toekomst: alle masters in 
Nederland. De psychologiemasters in Nederland lijken namelijk specifieker te worden en 
geen enkele universiteit biedt alle afstudeerrichtingen aan.  

Om de Nijmeegse psychologiestudent bij te staan in een goed doordachte studiekeuze 
stelt SPiN dit academisch jaar een folder samen die informeert over (zo mogelijk) alle 
psychologiemasters in Nederland en contactgegevens van de betreffende 
onderwijsinstituten. Deze folder zal ter inzage liggen op de SPiN-kamer en op de SPiN-site 
digitaal verkrijgbaar zijn. 

 
 
4. COMMISSIES & STRUCTUREN 
 
ALGEMEEN 

 
SPiN draait op commissies en structuren. Zonder actieve leden heeft SPiN niemand om alle 
activiteiten te organiseren, promotiemateriaal te creëren, het onderwijs te evalueren, en 
niemand om boeken te verkopen. Ook zijn de actieve leden meestal de trouwe achterban die 
alle activiteiten bezoeken en gezelligheid en sfeer aan de kamer geven,  

 
Betrokkenheid 

Het IIe bestuur van SPiN wil de commissies intensiever begeleiden, professionaliseren 
en duidelijk waardering uiten. Sleutelwoord hierin is betrokkenheid: commissies moeten 
niet het gevoel hebben dat ze van bovenaf worden gedwongen, maar dat het bestuur 
betrokken is bij zowel het organisatorische als het persoonlijke leven van actieve leden, 
en dat het bestuur op allerlei manieren (bijvoorbeeld met het horizontaal overleg en 
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draaiboeken) commissies helpt hun taak optimaal uit te voeren. Zo wordt een optimale 
en prettige samenwerking tussen het bestuur en de commissies bewerkstelligd. 

 
 Saamhorigheid 

Afgelopen jaar functioneerden de meeste commissies goed, maar wel redelijk 
onafhankelijk van elkaar. Hierdoor ontstond er geen “SPiN-gevoel” maar meer een 
commissiegebonden gevoel. Om meer binding te creëren met het gehele SPiN is een 
bepaalde mate van saamhorigheidsgevoel belangrijk.  

In het verlengstuk van verbreding van activiteiten, en om deze activiteiten 
memorabel te maken, is het bewerkstelligen van samenwerking tussen commissies een 
pre. Ook kunnen commissies veel van elkaar leren. Zowel vakinhoudelijk als op het 
gebied van organisatie liggen mogelijkheden tot kennis- en ervaringsuitwisseling. 

Dit saamhorigheidsgevoel heeft dus genoeg nut, en het wordt met een aantal dingen 
bereikt: een eerste gezamenlijke actieve leden bijeenkomst, het horizontale overleg en 
een aantal activiteiten voor uitsluitend actieve leden. Allen zullen in het vervolg verder 
uitgewerkt worden. 

 
Aantal Actieve Leden 

Het is belangrijk dat alle commissies genoeg leden hebben om te draaien. De 
commissies en structuren van SPiN moeten uiteindelijk in totaal minstens 90 actieve 
leden bevatten, zodat individuele actieve leden het niet te zwaar hebben en alle 
doelstellingen van SPiN kunnen worden verwerkelijkt. 

Om dit te verwerkelijken promoot SPiN actief het actieve lidmaatschap. Dit doet zij 
zowel gedurende collegepraatjes als bij activiteiten van SPiN, voornamelijk het eerste 
aantal activiteiten, als de commissies nog niet gevuld zijn. Onder andere gedurende de 
1e jaars activiteit, de eerste filmavond en de eerste lezing worden bezoekers 
geïnformeerd over en benaderd voor actief lidmaatschap. Ook worden er vacatures op 
blackboard geplaatst. 

Aan het eind van het jaar worden wervingsacties ondernomen, zodat de commissies 
en structuren 2010-2011 ook al gedeeltelijk worden bevolkt. 

 
 
PROFESSIONALISERING 
 

Om commissies beter te laten functioneren is een bepaalde mate van structuur en 
uniformiteit nodig. Ook wordt de uitstraling tegenover externen (o.a. studieverenigingen en 
bedrijven) beter, en wordt de vereniging in het algemeen professioneler. 

 
 Structuur 

Vorig jaar waren de takenpakketten van sommige commissies te breed 
geformuleerd. Hierdoor werd het onduidelijk wat de commissie precies allemaal moest 
uitvoeren, en zijn allerlei kansen blijven liggen. Duidelijk voorbeeld hiervan is de 1e & 2e-
jaars commissie. 

Vorig jaar had deze veel te veel taken, namelijk al het studiegerelateerde te 
organiseren, zoals lezingen, debatten, excursies en workshops.  

De 1e & 2e-jaarscommissie is nu gesplitst in een aantal commissies: de Lezing & 
Debatcommissie, de Excursie & Workshopcommissie en de Onderwijsstructuur. De 
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Studiereiscommissie is gesplitst waardoor er nu een Studiereiscommissie en een 
Stedentripcommissie bestaan. 

 
Functies 

We willen het verantwoordelijkheidsgevoel, met name in het notuleren en in het 
doorspelen, onderhouden en leggen van contact, stimuleren. Hoe meer een individu zich 
verantwoordelijk voelt, hoe consequenter en kwalitatief hoger de taak wordt uitgevoerd.  

Daarom wordt dit jaar binnen iedere commissie, naast de voorzitter en de 
penningmeester, een persoon als notulist aangesteld. Ook word per commissie bekeken 
of het praktisch is als er een contactpersoon wordt aangewezen, die contacten 
onderhoudt. Deze persoon kan al een andere functie hebben, bijvoorbeeld voorzitter en 
contactpersoon tezamen. 

 
 Actieve Leden Handleiding 

Commissies krijgen dit jaar bij hun vorming een opstartpakket, de Actieve Leden 
Handleiding. Hierin staan overkoepelende tips en richtlijnen betreffende het algemene 
functioneren van een structuur of commissie, zoals hoe men een aanvraag moet 
indienen, hoe men verstandig kan vergaderen, et cetera. 

Ook bevat dit pakket praktische zaken als alle commissiecontactgegevens, een 
standaardbegroting, een standaardmail, een standaardbrief, een standaardaanvraag, een 
standaardpowerpoint, een standaardagenda voor commissievergaderingen, een 
standaardevaluatie, het logo van SPiN en het adres en wachtwoord van hun 
commissiemail. 

Commissies mogen met goede reden en met coördinatie door het bestuur van deze 
standaardmaterialen afwijken, het biedt echter wel een goede basis om op uit te 
bouwen indien commissies bij bijvoorbeeld de ALV of bij bedrijven iets voor elkaar willen 
krijgen. 

Ook wordt zo een bepaalde uniforme uitstraling van SPiN naar buiten bewerkstelligd, 
en dat garandeert een zekere professionaliteit. 

 
 Evaluatie 

Zoals in het vorige kopje tussen neus en lippen genoemd wordt dit jaar een 
standaardevaluatie geboden aan alle commissies. Het neerzetten van goede activiteiten 
met een professionele of wenselijke uitstraling lukt onmogelijk de 1e keer. Daarom is het 
van groot belang dat alles wordt geëvalueerd. 

Na afloop van een activiteit of project moeten commissies en structuren in een 
vergadering het geheel evalueren, en deze evaluatie doorsturen naar het bestuur om te 
laten beoordelen en archiveren voor latere inzage. Tevens is het zeer bruikbaar in 
feedback op de betreffende commissie of structuur. 
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BEGELEIDING 
 

Dit jaar begeleidt SPiN commissies intensief. Het bestuurslid Interne Betrekkingen zal dit jaar 
bij de eerste vergadering van iedere commissie aanwezig zijn. De commissies krijgen 
richtlijnen betreffende het aantal activiteiten en er wordt op voorhand aangegeven dat 
commissies moeten streven naar kwaliteit, variëteit en originaliteit. 

 
 Inwerken 

Voor iedere taak, d.w.z. voorzitter, penningmeester, notulist of contactpersoon, zal 
snel na de commissievorming een bijeenkomst zijn waar het takenpakket van de 
betreffende persoon wordt gegeven en toegelicht. Ook worden hier functiespecifieke 
competenties bijgebracht, bijvoorbeeld het leiden van een vergadering. Zo hebben deze 
commissieleden niet alleen extra verantwoordelijkheid, maar ook extra kennis en 
kwaliteiten aangaande de zaken waar ze verantwoordelijk voor zijn. Dit handelt, zoals 
vorig jaar, niet alleen over de voorzitters en penningmeesters, maar ook de notulisten 
en contactpersonen. 

 
 Draaiboek 

Afgelopen jaar heeft iedere commissie een draaiboek aangeleverd waarin het 
functioneren van deze commissie is uitgewerkt, waarin tips en valkuilen specifiek voor 
deze commissie worden gegeven, contactgegevens die van belang zijn voor de 
commissie, alles wat de commissie nodig heeft om op te starten en activiteiten e.d. te 
organiseren zoals vorig jaar is gedaan. Deze draaiboeken worden verstrekt aan de 
commissies van komend jaar, zodat ze niet met lege handen het diepe in worden 
gegooid. 

 
 Notulen 

De besluitvorming loopt vanzelfsprekend niet altijd even soepel. Sommige processen 
kunnen snel uitmonden in onproductief vergaderen, stroeve samenwerking en een 
terughoudende houding om op het bestuur af te stappen. Zo worden problemen in 
commissies pas erg laat herkend, meestal te laat om op te lossen. 

Een oplossing voor dit probleem is betrokkenheid, en kan heel concreet worden 
toegepast door middel van constructieve feedback op de inhoudelijke besluitvorming. 
De begeleider van een specifieke commissie moet hiervoor alle notulen lezen, de 
argumenten op een rij zetten, de uiteindelijke besluiten evalueren en in ogenschouw 
nemen of alles goed wordt geregeld. 

Zo blijft het bestuur beter op de hoogte van de commissies, kunnen ze beter 
anticiperen op problemen, en laten ze zien dat het bestuur er voor commissies is 
mochten ze steun nodig hebben. 

 
 Horizontaal overleg 

Net als vorig jaar zullen er dit jaar horizontale overleggen plaatsvinden, vijf 
welteverstaan. Bij een horizontaal overleg zijn alle commissievoorzitters aanwezig. 
Allerhande problemen waar men tegen aan loopt kunnen hier worden besproken, en 
tips en trucs geboden en uitgewisseld. Ook wordt door middel van casusbespreking, 
bijvoorbeeld hoe men om dient te gaan met een dwars commissielid, het 
voorzitterschap verbeterd. 
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Een andere functie die het horizontaal overleg dient, is het leren kennen van andere 
commissies. Dit is niet alleen de plek voor begeleiding, maar ook om samenwerking te 
stimuleren. Hier zal dan ook aandacht voor zijn tijdens deze bijeenkomsten. 

 
WAARDERING 
 

Voor de enorme hoeveelheid inzet die actieve leden leveren, verdienen ze een enorme 
hoeveelheid waardering. Daarom organiseert SPiN, net als vorig jaar, het Actieve Leden 
Weekend. Nieuw dit jaar is de SocialCie, om binding tussen actieve leden te vergroten en 
meer waardering te uiten. 

 
 Actieve Leden Weekend 

Het Actieve Leden Weekend is een weekend (van vrijdag t/m zondag) speciaal voor 
alle actieve leden, georganiseerd door het bestuur in samenwerking met de SocialCie, 
waarin waardering voor actieve leden centraal staat. Het gehele weekend is gratis voor 
de actieve leden, en zal rond april plaatsvinden. 

Ook vindt er samenwerking in spelverband plaats tussen actieve leden, om meer 
binding te krijgen met SPiN als geheel en andere actieve leden. Informele contacten 
worden gestimuleerd door spel, en de aanwezigen leren elkaar beter kennen. 

 
 SocialCie 

Afgelopen jaar waren er enkele actieve leden die in informeel verband hielpen met 
het Actieve Leden Weekend. Dit jaar ligt het plan er actieve leden te benaderen om de 
SocialCie te vullen.  

Deze commissie zal helpen met het Actieve Leden Weekend te organiseren, maar zal 
in de rest van het jaar ook drie andere activiteiten op touw zetten gericht op actieve 
leden. 

 
 
5. MIDDELEN 
 
ALGEMEEN 

 
SPiN heeft een aantal middelen tot haar beschikking. Hieronder vallen het contributiegeld 
van leden, donaties van donateurs, erfrechtelijke schenkingen, opbrengsten door 
boekverkoop, sponsorgeld, inkomsten verworven door activiteiten, en overige middelen. 

 
BOEKVERKOOP 
 

SPiN neemt de boekverkoop aan 1e, 2e en 3e-jaars voor haar rekening. Zij ontvangt 
boekenkorting van Selexyz omdat wegens het opereren zonder winstoogmerk, alsmede het 
werk dat SPiN stopt in het maken van boekenpakketten en het verkopen van deze boeken en 
hiermee uit handen neemt van Selexyz. 
 SPiN rekent deze korting (variërend van 10% - 15%) volledig door aan haar leden. 
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CONTRIBUTIEGELD 
 

Het contributiegeld voor leden blijft gelijk, namelijk €10,- per persoon per jaar. In 
tegenstelling tot vorig jaar wordt dit jaar dit bedrag niet door middel van pin aan de 
vereniging betaald, de betaling geschiedt echter via doorlopende automatische incasso. Dit is 
organisatorisch gezien makkelijker. 

 
SPONSOREN 
 

Een belangrijke inkomstenbron is sponsorgeld. SPiN heeft sponsoren veel te bieden: onder 
de vele mogelijkheden vallen banners op de website, advertenties in de HersenSPiNsels of 
nieuwsbrief, en logo’s op flyers en posters. 

SPiN benadert dit jaar een breed spectrum van sponsoren: organisaties en bedrijven uit 
het psychologische werkveld en bedrijven in de horeca, maar ook bedrijven die aan 
studentkortingen doen (bijv. ABN AMRO). 

SPiN wil ongeveer 4200,- euro sponsorgeld binnenbrengen (inclusief advertenties in de 
HersenSPiNsels), zonder sponsoren te werven die haaks staan op het doel van SPiN, en 
zonder een smakeloos wandelend reclamebord te worden. SPiN is zich er echter van bewust 
dat sponsoren, zeker in deze tijd, en zeker uit bepaalde werkvelden als de non-profit sector, 
niet snel een studievereniging steunen door middel van financiële bijdrages. Daarom tracht 
SPiN niet alleen geld, maar tevens diensten en goederen te verwerven door middel van 
sponsoren, zoals het verzorgen van workshops op de Werkvelddagen. 

 
 
6. INTEGRATIE 
 
ALGEMEEN 
 

SPiN erkent dat de grote groep psychologiestudenten bestaat uit allerlei subgroepen, die 
worden gescheiden door onder andere leeftijd, studiejaar en nationaliteit. Ook is er sprake 
van een kloof tussen docenten en studenten, die dient overbrugd te worden. De 
Integratiecommissie heeft integratie in de brede zin van het woord als taak. In het vervolg 
wordt het thema integratie besproken. 

 
NEDERLANDERS-DUITSERS 
 

Duitsland is ruim vertegenwoordigd in de Nijmeegse psychologiestudie, echter slechts gering 
in SPiN. Omdat SPiN er voor alle psychologiestudenten in Nijmegen is, moet zij ook 
gehoorzamen aan de wil van de Duitse student. Daarom maakt SPiN een inventarisatie van 
wensen en verwachtingen van Duitse psychologiestudenten over SPiN. Hiernaast tracht zij 
Duitse studenten te werven voor commissies.  

Ook biedt SPiN steun door het organiseren van specifieke informatiebijeenkomsten 
afgestemd op integratie en het ondersteunen van de Duitse student in de Nederlandse 
samenleving. 

De integratiecommissie is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van informele 
activiteiten die in het teken staan van integratie van Duitse en Nederlandse studenten. 
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DOCENTEN 
 

Tussen studenten en docenten is een zekere afstand, die soms functioneel is maar vaak ook 
belemmerend. De student durft niet altijd docenten te benaderen met vragen, of doet dit op 
een manier irriterend voor de docent. Als er meer openheid tussen studenten en docenten 
ontstaat, is dit profijtelijk voor beiden. 

Om de afstand te overbruggen, organiseert de integratiecommissie minstens 2 
activiteiten gedurende het jaar met als thema integratie tussen docenten en studenten. 

De HersenSPiNsels is de uitgelezen plek voor prominente docenten om zich te profileren 
en een persoonlijke kijk in zijn of haar leven te gunnen voor de psychologiestudenten, zoals 
afgelopen jaar bij Jules Ellis, Gilles van Luijtelaar en consorten is gebeurd. Dit zorgt voor extra 
toegankelijkheid bij studenten, bovendien worden deze docenten geïnterviewd door 
studenten wat voor een extra band zorgt tussen docent en student. 

 
OUDERS 
 

Een kleine, doch niet te onderschatten taak van de Integratiecommissie is ook het 
organiseren van de een activiteit voor ouders en hun kroost., om het inzicht van ouders in de 
studie van hun kinderen, het studentenleven en ook SPiN te geven. 
 

 
7. ALUMNI 
 
ALGEMEEN 
 

Vorig jaar ontstond SPiN. Onmogelijk was het toen dus om oud-leden te hebben. En omdat 
SPiN is uitgebreid met het 3e jaar, zijn er nog steeds vrijwel geen oud-leden. Toch vindt SPiN 
het belangrijk dat oud-leden zich verbonden blijven voelen met SPiN. Dit levert op de lange 
termijn goede contacten op in bijvoorbeeld het werkveld of het onderwijs. 
 Andere studieverenigingen onderhouden een alumnibestand, organiseren hier 
activiteiten voor en weten zo stageplaatsen, sprekers, en sponsoren te regelen. Een 
alumnibeleid vergt in eerste instantie meer moeite dan dat het opbrengt, voor latere jaren 
echter is het een fijne basis om op terug te vallen. Daarom start SPiN dit jaar met een 
alumnibeleid: des te sneller wordt er geprofiteerd van het beleid. 

 
2009-2010 
 

De oud-leden zijn dit jaar makkelijk op twee handen te tellen. Daarom is het niet zinvol om 
nu al activiteiten te organiseren voor de betreffende doelgroep. Echter willen we wel dat ze 
binding houden met SPiN. Daarom krijgen oud-leden digitaal zowel de nieuwsbrief als de 
HersenSPiNsels opgestuurd, als ze hebben aangegeven dit te willen. 

 
DE TOEKOMST 
 

Om bij mensen in gedachten te blijven, is het opsturen van de nieuwsbrief en het 
verenigingsblad een goed begin. Voor dit jaar is het voldoende, voor de toekomst vinden wij 
dit overigens ontoereikend. In dat kader stelt SPiN weloverwogen een alumniplan op voor 
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volgende jaren, als het aantal alumni groter wordt, onder andere door alumniplannen van 
verscheidene studieverenigingen in te zien.  

Tevens evalueert SPiN het facultaire alumnibeleid dat dit jaar nieuw leven in wordt 
geblazen. Mochten hier kansen voor SPiN liggen, dan zal SPiN hier actief in participeren. Zo 
nee, dan zal SPiN geheel haar eigen weg gaan met haar alumnibeleid. 

 
 
8. PROMOTIE 
 

SPiN heeft natuurlijk niet zomaar haar huidige achterban verworven. Hier is een enorme 
hoeveelheid aan promotie aan te pas gekomen. Posters, flyers, de nieuwsbrief, 
collegepraatjes, en het uitdelen van suikerspinnen en tosti’s, alle wapens zijn in de strijd 
gegooid om de psychologiestudent voor zich te winnen. 

Afgelopen jaar gaven SPiN-leden aan de hoeveelheid promotie overdadig te vinden. 
Komend jaar wordt daarom het flyeren voor iedere afzonderlijke activiteit ingeperkt, en 
komt iedere maand een agendaflyer welke alle activiteiten van een maand bevat. Bij 
externen zal nog wel uitgebreid geflyerd worden, als bij deze activiteit ten minste 150 
mensen worden verwacht. 

Voor ieder studiejaar zullen maandelijks collegepraatjes plaatsvinden om de student 
op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen SPiN, de activiteiten voor de komende 
tijd, en overige mededelingen. 

 
 
9. EVALUATIE 
 

Zeker bij een jonge vereniging als SPiN, met nog geen jarenlange trouwe achterban van 
leden, is het belangrijk goed te weten wat de leden willen. Afgelopen jaar heeft SPiN rond 
maart een enquête afgenomen om SPiN en haar activiteiten te evalueren. 

Voor de tweede helft van dit academisch jaar neemt SPiN een enquête af bij haar leden 
om haar functioneren (o.a. activiteiten, invloed op onderwijs en boekverkoop) te evalueren 
en indien nodig het beleid aan te kunnen passen voor de tweede helft van het academisch 
jaar. 

Vorig jaar kwam de enquête eigenlijk te laat om nog veranderingen door te voeren, en 
kunnen de uitslagen pas dit jaar toegepast worden. Dit jaar zal tijdens de kerstvakantie bij 
SPiN al bekend zijn wat beter kan, en kan hier dus beter op worden geanticipeerd. SPiN 
bestaat immers voor haar leden, het is dus belangrijk dat SPiN op de hoogte is van wat de 
leden willen en dit ook kan realiseren. 
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10. RESUMÉE 
 
SPiN zet zich komend jaar dus voor van alles in. In de voorgaande pagina’s hebben we ons hier lang 
en breed over uitgelaten. Hierdoor zou het overzicht wellicht zoek kunnen zijn geraakt. Vandaar dit 
resumée, waar kort samengevat het beleid van SPiN wordt weergegeven. 
 
Het hoofddoel van SPiN luidt als volgt: “Het bieden van verdieping en verbreding aan de studenten 
psychologie van de Radboud Universiteit Nijmegen zowel op sociaal gebied als op het gebied van 
onderwijs en werkveld.” Dit wordt door het volgende gerealiseerd: 
 
Op het gebied van activiteiten wordt een balans tussen studiegerelateerde en niet-
studiegerelateerde activiteiten gerealiseerd. Bij studiegerelateerde activiteiten wordt gestreefd naar 
verdieping en verbreding. Variëteit in zowel soort activiteit als in onderwerp is belangrijk: 
psychologie is immers breed en het is belangrijk dat veel aspecten ervan aan bod komen. Variëteit 
wordt ook in niet-studiegerelateerde activiteiten gegarandeerd. 
 
Op het gebied van onderwijs wordt SPiN het doorgeefluik tussen studenten psychologie en het OLC. 
Dit doet ze door middel van een klachtenboek en evaluaties van colleges en mee vergaderen met het 
OLC. Ook wordt informatie betreffende onderwijs (bijvoorbeeld een vernieuwd vak) weergegeven op 
de site van SPiN, net als links naar belangrijke sites voor de psychologiestudent (bijvoorbeeld de 
studiegidsen en het rooster). Hiernaast wordt een folder samengesteld die informeert over 
psychologiemasters in Nederland. 
 
Om commissies en structuren nog beter te laten draaien, verandert er het een en ander. 
Speerpunten zijn professionalisering, intensievere begeleiding, meer waardering, en meer integratie 
tussen actieve leden. Er komen meer commissies met een specifiekere taak, er is sprake van een 
concretere taakverdeling binnen commissies, en een aantal commissies zijn gesplitst. 
 
SPiN heeft meerdere middelen tot haar beschikking: contributiegeld van leden, donaties van donateurs, 
erfrechtelijke schenkingen, geld verdient door boekverkoop, sponsorgeld, inkomsten verworven door 
activiteiten, en overige middelen. Dit jaar wordt niet alle korting doorberekend naar de leden, wordt het 
contributiegeld via automatische incasso betaald en wordt er intensiever naar sponsoren gezocht. 
 
Ongeveer 1500 leden telt SPiN. Om deze gevarieerde groep goed te integreren is de Integratiecommissie 
essentieel. Deze zal zich voornamelijk inzetten voor integratie tussen Nederlanders en Duitsers, maar ook 

het integreren van docenten met studenten en ouders met het academische leven. 
 
SPiN start dit jaar met een alumnibeleid. Dit jaar krijgen oud-leden de nieuwsbrief en het 
verenigingsblad, de HersenSPiNsels, opgestuurd. SPiN maakt ook een opzet voor een uitgebreider 
alumnibeleid met activiteiten voor volgende jaren. Dit doet zij om het toekomstige werkveld meer te 
binden. 
 
De promotie wordt doorgezet, hoewel er een agendaflyer komt in plaats van meerdere afzonderlijke 
flyers.  
 
Halverwege het jaar evalueert SPiN haar functioneren, om nog dat studiejaar verbeteringen te 
kunnen doorvoeren. 
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11. NAWOORD 
 
 
Het jaar is begonnen, het bestuur is al enkele weken meer dan fulltime aan de bak en de kolossale 
organisatie van SPiN is wederom draaiende. Veel plannen moeten nog in werking worden gezet, 
sommigen zijn in vroeg stadium in het water gevallen en geschrapt uit dit beleid, en andere 
droomkansen zijn nu al door het lot bij ons in de schoot geworpen. Hoewel we natuurlijk ook 
verschrikkelijk hard ervoor hebben gewerkt. 
 
In ons hele beleid klinkt de jeugd van de vereniging door. Zo snel groeiend, vernieuwend, volwassen 
wordend als een puber. Maar met net zo’n onzekere toekomst, waar sporadisch fouten boven water 
drijven als schoonheidspuistjes die doorkomen. Om na een enorm proces zich te ontpoppen als een 
van de grootste, gezelligste, nuttigste studieverenigingen die Nijmegen ooit heeft gekend. 
 
Wat je nu hebt doorgelezen, zijn de plannen. Wat er daadwerkelijk reëel is, niemand weet het. Wij 
hebben ons best gedaan een goede inschatting te maken van wat we kunnen bereiken. Wellicht 
bereiken we nog veel meer dan dat. Het zou ook kunnen dat van een aantal dingen door onvoorziene 
zaken niets terecht komt. Wat zeker is, is dat wij, het bestuur, het beste met SPiN voor hebben en 
ons nu al en ook in de toekomst volledig zullen inzetten om zoveel mogelijk te slepen uit deze 
fantastische psychologische organisatie. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het IIe bestuur SPiN 
 
 
 
 
Bestuurslid Extern Penningmeester  Voorzitter Secretaris Bestuurslid Intern 
 
 
Danny v/d Roest  Josje de Valk  Joeri Pisart Nicole Janssen Loulou Luteijn 


