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Aanwezigen: Fenna Dekkers, Nina Pijpers, Chris van Heijster, Merel Hermens, Eefke Houben, 
Elien van Rooijen, Job Vervoordeldonk, Johannes Fiebig, Eefje Jongstra, Jelle Gerritsma, Bas 
Romeijn, Michelle Geurts, Els van Loo, Jeroen Weerwag, Jorina Laan, Judith Pauw, Mesian 
Tilmatine, Pam Huisintveld, Ilse Nijland, Floor van Dun 
 
Plenaire nabespreking 
 
Uitwisseling  
Op welke manier kan de uitwisseling het beste behouden blijven?  
Hoe lang moet de commissie lopen? 
 
Na een afweging van de verschillende opties is hier uit voortgekomen dat de beste optie lijkt 
om volgend jaar de commissie op te zetten vanaf januari en hem vervolgens 1,5 jaar te laten 
lopen. Zo kan voor de zomervakantie het meeste al vastgelegd en geregeld zijn. Op deze 
manier ervaart de commissie een minder hoge werkdruk omdat de reis in een minder korte 
periode georganiseerd hoeft te worden. Wel blijft het gevolg dat binnen het bestuur een 
aantal bestuursleden vaak afwezig zullen zijn. 
 
Een ander idee is om twee vaste contacten/bestemmingen te regelen voor de uitwisseling 
die om het jaar bezocht zullen worden. Dit is voordelig omdat de contacten tot nu toe erg los 
zijn en moeilijk vast te leggen. 
 
Concluderend betekent dit dat er volgend jaar geen uitwisseling plaats zal vinden, maar dat 
er vanaf het jaar erna elk jaar een uitwisseling plaats zal vinden, elk jaar naar een andere 
bestemming dan het jaar ervoor.  
 
Lustrum  
Op welke manier kan de lustrumviering ingevuld worden?  
Hoe kan de lustrumalmanak eruit komen te zien?  
Wordt deze ook door de lustrumcommissie geregeld of is er een extra commissie nodig?  
 
In de eerste plaats lijkt het handig om de Almanakcommissie gescheiden te houden van de 
Lustrumcommissie, omdat het maken van de almanak veel tijd en werk kost. Hierom is het 
verstandig deze commissie al halverwege volgend jaar op te zetten, zodat de almanak 
gereed zal zijn halverwege het lustrumjaar. 
Wat betreft de almanak is het tot slot belangrijk om de verkoopprijs niet te hoog te maken, 
het liefste tegen gratis aan. 
 
Vervolgens is er de Lustrumcommissie. Hiervan zou een deel (5 tot 8 personen) in het 
komende jaar al kunnen beginnen. In het jaar erna, het lustrumjaar, kan de commissie 
aangevuld worden tot 10 personen.  
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Wat betreft de inhoud van het lustrum is het belangrijk dat het IXe bestuur al een visie over 
de invulling van het jaar in hun beleid omschrijft. Zo kunnen de Almanak- en 
Lustrumcommissie al tijdig beginnen met de organisatie. 
 
Het is mogelijk om een lustrumweek te organiseren, maar de kans bestaat dan dat leden 
gaan kiezen tussen activiteiten. Het is daarom mogelijk een goed idee om gedurende het 
jaar een aantal grote activiteiten te organiseren. Dit zou kunnen beginnen met een groot 
openingsfeest tijdens de introductie. Verderop in het jaar kunnen nog bijvoorbeeld 2 
studiegerelateerde en 2 niet-studiegerelateerde lustrumactiviteiten worden georganiseerd 
en tot slot een uitgebreide lustrumviering (2 daags). Deze activiteiten hoeven niet allemaal 
extra activiteiten zijn, maar kunnen ook groter opgezette bestaande activiteiten zijn. 
Omdat SPiN in dat jaar 10 jaar bestaat is er ook bedacht om dit te vieren met de alumni die 
de afgelopen 10 jaar Psychologie hebben gestudeerd. 
Belangrijk is dat er een groot deel van het budget wordt gereserveerd voor promotie. 
 
Mogelijk kan er een vragenlijst worden afgenomen onder de leden om te vragen waar zij 
behoefte aan hebben bij het lustrum (verspreide activiteiten, een lustrumweek, etc.) 
 
Parttime besturen  
Op welke manier kan parttime besturen worden ingevuld, met het oog op de veranderingen 
door de Engelstalige bachelortrack?  
Hoe kan de werkdruk verlaagd worden?  
Bijvoorbeeld door een bestuursondersteunende commissie, hoe zou deze ingevuld kunnen 
worden?  
 
Bij de bespreking over dit onderwerp kwam naar voren dat de aanwezigen niet bijzonder 
positief zijn over een bestuursondersteunende commissie. Tijdens kamerdiensten is het 
lastig als er handtekeningen moeten worden gezet alsmede het beheren van de kas. Ook 
wordt verwacht dat het lastig is om geïnteresseerden voor deze commissie te vinden. 
Wat wel kan worden geprobeerd is voorafgaand inventariseren welke personen interesse 
hebben om een kamerdienst over te nemen. Dit kan door middel van het aanmaken van een 
Facebookgroep. 
 
Op het gebied van commissies kan er beter worden geselecteerd op de voorzitters. Zij 
kunnen meer verantwoordelijkheid krijgen en er kan een oud-bestuurslid of RvA-lid 
aangesteld worden als coach voor de commissie-voorzitters. 
Commissies in het algemeen kunnen ook meer verantwoordelijkheid krijgen. Momenteel 
worden ze relatief veel gecontroleerd, dit kan meer worden losgelaten. De 
commissiebegeleider kan hen aan het begin van het jaar meer informatie geven zodat de 
commissie ook meer verantwoordelijkheid voelt. Verder kunnen bij het opstarten van de 
commissies de oud-commissieleden meer worden betrokken voor een goede overdracht. 
Gedurende het jaar kunnen commissies ook meer zelf met externe partijen (en dan met 
name de vaste partners) in gesprek gaan, in plaats van dat via het bestuur te laten gaan. 
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Bestuursleden kunnen ook meer autonomie worden gegeven door toe te staan kleine keuzes 
te maken zonder dat ze in een bestuursvergadering moeten worden besproken. 
Bij weinig geïnteresseerden in een bestuursjaar kan er misschien een vergoeding geregeld 
worden. Dit kan worden gezien als een soort compensatie voor het feit dat een bestuursjaar 
niet parttime is. 
 
Aangezien we al een aantal jaar spreken over de tendens richting ‘parttime besturen’, maar 
dit waarschijnlijk in de praktijk nooit tot uiting komt, kunnen we beter gaan spreken over het 
‘verlichten van de werkdruk’. 
 
Internationalisering 
Hoe kan SPiN het beste inspelen op het invoeren van de Engelstalige bachelortrack?  
Hoe kan SPiN het optimaal integreren van de verschillende groepen die hierdoor onstaan 
waarborgen?  
Welke maatregelen kunnen hiervoor worden genomen?  
Wat kunnen de gevolgen van de Engelstalige bachelortrack zijn?  
 
Hoe kan SPiN het beste inspelen op de gevolgen van de Engelstalige bachelortrack? 
 
Er zijn drie opties wat betreft de algehele taligheid (onder andere de communicatie en de 
activiteiten): 

1. Volledig in het Nederlands 
2. Volledig in het Engels 
3. Gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands 

 
Voor alle opties zijn er meerdere voor- en tegenargumenten, hoewel de discussie 
voornamelijk op de laatste twee opties was gefocust. 
 
2. Volledig in het Engels. 
We willen Nederlanders niet afschrikken, maar met het organiseren van Nederlandse 
activiteiten sluit je veel mensen buiten die geen Nederlands spreken. 
Als internationale studenten lid worden van SPiN hebben ze recht om evenveel met het 
lidmaatschap te doen dan andere leden. Als er Nederlandse activiteiten worden 
georganiseerd hebben ze niet dezelfde rechten en mogelijkheden. 
Daarnaast, hoeveel mensen schrik je daadwerkelijk af als communicatie en activiteiten in het 
Engels zijn? 
 
3. Gedeeltelijk in het Engels en gedeeltelijk in het Nederlands 
Internationale studenten willen vaak ook Nederlands leren voor in het dagelijks leven. 
De verhouding Engelse en Nederlandse activiteiten zouden we op 50:50 houden (niet meer 
Engels of meer Nederlands). 
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Als we de taligheid volledig Engels doen verliezen we het idee van de studievereniging. 
Internationale studenten hebben nog steeds de optie om Nederlands leren en als alles in het 
Engels is verliezen de studenten de motivatie tot integratie. 
Als alles in het Engels is sluiten we de mensen buiten die niet op hun gemak zijn in het 
Engels. 
 
Overige algemene manieren om in te spelen op de gevolgen van de Engelstalige 
bachelortrack. 
De gevolgen zijn zo radicaal dat het opzetten van een tweede (Engelse) vereniging niet gek 
zou zijn, echter zijn we daar nu te laat voor. 
 
De introductie is heel belangrijk om internationale studenten te bereiken, na de introductie 
zal dit een stuk lastiger zijn. We moeten zorgen dat er al één of meerdere integratie-
activiteiten gepland zijn. Ook kunnen mentoren veel voor SPiN betekenen door hun kinderen 
te motiveren (actief) lid te worden bij SPiN. 
 
Internationale studenten horen in principe in elke commissie welkom te zijn, maar het moet 
wel duidelijk gemaakt worden aan hen dat sommigen activiteiten in het Nederlands kunnen 
zijn.  
Op de ALV’s kan het afschrikken als er Engels wordt gesproken, echter is het vreemd om in 
het Nederlands te spreken als er internationale studenten aanwezig zijn. Een 
tussenoplossing zou zijn om de stukken ook in het Engels beschikbaar te maken en op de 
ALV’s de technisch voorzitter na een discussie een Engelse samenvatting te laten geven. 
 
Op de ALV zullen we de inhoudelijke discussie voortzetten wat betreft de mate van 
Engelstaligheid in het jaar 2016-2017. 
 
Verantwoordelijkheid in het bestuur 
Het is belangrijk om het overzicht op en de verantwoordelijkheid voor de 
internationalisering bij één persoon te leggen. Dit past binnen het profiel van zowel de 
Voorzitter als de Commissaris Onderwijs. 
De Secretaris en de Commissaris Formeel en Commissaris Informeel zullen voornamelijk te 
maken krijgen met de praktische gevolgen op het gebied van communicatie naar (actieve) 
leden. 
 
Activiteiten gericht op integratie en uitbreiding van het buddy-project 
Het begin van het jaar is een belangrijke periode om internationale studenten te bereiken en 
om ze iets nuttigs te kunnen bieden. Zo kan SPiN activiteiten organiseren voor hen om 
wegwijs te worden in Nijmegen (denk aan een kroegentocht of juist een stadswandeling). 
Deze activiteiten kunnen met behulp van bijvoorbeeld oud-bestuursleden opgezet worden 
zodat ze in oktober plaats kunnen vinden en in de introductie gepromoot kunnen worden. 
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Bij dit promoten tijdens de introductie kan gedacht worden aan een ludieke actie tijdens het 
SPiN-feest, mensen aanspreken tijdens de lunch, een standje op te zetten tijdens de 
infomarkt en ook door over het algemeen meer aanwezig te zijn tijdens de introductie. 
Verderop in het jaar is het belangrijk goed te evalueren en bewust te kijken naar hoe het jaar 
loopt om te kijken wat er dan gedaan kan worden ter integratie. 
 
Bij de activiteiten gedurende het jaar kan er meer gemixt worden bij het maken groepen. 
Ook kan er gekeken worden of het mogelijk is een deal te maken om met SPiN-korting 
goedkoop een Nederlandse taalcursus te volgen. 
De SPiN-kamer gaat een belangrijk punt worden in het integreren van mensen omdat ze 
daar in kleine groepen makkelijk in contact komen. Een goed idee kan dus zijn om 
kamerborrels te organiseren. 
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