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Inleiding 
 
 

Geachte Algemene Leden Vergadering, 
 
Het is april, voor het bestuur een maand voor het werven van bestuursleden, maar ook voor 
grote activiteiten als het congres en de Batavierenrace. Er wordt op dit moment toegewerkt 
naar zo goed mogelijke overdracht, maar tegelijkertijd wordt er nog actief nagedacht over 
zaken die het bestuur dit jaar nog wil bereiken.  
 
Het is namelijk nog vroeg genoeg om nieuwe waardevolle zaken voor de vereniging in gang 
te zetten. Zo is daar ten eerste het punt van de internationalisering. SPiN heeft dit jaar een 
internationalere koers ingezet, door haar steun aan te bieden aan de universiteit bij het 
helpen integreren van internationale studenten in Nijmegen. Onder meer naar aanleiding 
hiervan wil het IVe bestuur van SPiN een internationaliseringscommissie op gaan richten. 
Meer informatie zal volgen in de rest van dit stuk.  
 
Ten tweede is het afgelopen jaar gebleken dat de kwaliteit van de samenvattingen in het 
geding was door veroudering van de samenvattingen. Onder meer om deze reden is het plan 
opgevat een commissie op te richten die als doel krijgt de kwaliteit op een hoog niveau te 
houden en indien nodig, brengen. Een verdere uitwerking van deze commissie zal tevens 
later in dit stuk volgen. 
 
Het voorstel om deze commissies wordt ter goedkeuring aan u, de leden, naar deze 
vergadering gebracht. Een nadere uiteenzetting van de commissies zal in de volgende 
pagina’s volgen. U zult dan ook voldoende gelegenheid vragen te stellen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Het IVe bestuur der SPiN 
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Internationalisering 
 
 
Introductie 
 
De Studievereniging Psychologie in Nijmegen is het vierde jaar van haar bestaan in gegaan 
en het moment is aangebroken om buiten de grenzen te kijken voor samenwerkingen met 
andere organisaties. Internationale activiteit kan zorgen voor een mooie ervaring voor de 
leden van SPiN, maar ook voor uitbreiding van het netwerk van SPIN als vereniging.  
 
Organisatie: internationaliseringcommissie 
 
Om ervoor te zorgen dat het nog nader uit te leggen aanbod goed verzorgd wordt vanuit 
SPiN, zal er een internationaliseringcommissie worden opgericht. Deze commissie, die 
halfjaarlijks wordt opgestart om ervoor te zorgen dat de uitwisseling gemakkelijker op een 
ander moment kan plaatsvinden als de studiereis, zal de volledige takenlast op zich nemen 
en begeleid worden door een bestuurslid. 
 
Takenpakket  
 
Het takenpakket van de internationaliseringcommissie heeft een tweeledig karakter. De 
hoofdtaak van de commissie zal het organiseren van een uitwisseling zijn. Deze uitwisseling, 
die een samenwerking met een andere organisatie betreft zoals een studievereniging van 
een andere universiteit, zal een studiegerelateerd karakter hebben. Leden van SPiN kunnen 
voordelig naar een hoofdzakelijk studiegerelateerd programma in het buitenland, dat onder 
andere lezingen zal bevatten of een museumbezoek. Het programma bevat ook enkele niet 
studiegerelateerde elementen, zoals een kroegentocht of een stadswandeling. Eventueel 
kunnen buitenlandse studenten ook naar Nijmegen komen. Het programma duurt in het 
buitenland duurt maximaal een week. De organisatie in het buitenland verzorgt in 
samenspraak met de internationaliseringcommissie het programma voor de SPiN leden, en 
de internationaliseringcommissie zal dit in Nederland doen. 
 
Naast deze uitwisseling zal de internationaliseringcommissie er voor zorgen dat het 
zogenaamde buddyproject dat SPiN onlangs in handen heeft genomen, goed uitgevoerd zal 
worden. De commissie zal buitenlandse studenten en Nederlandse studenten werven en aan 
elkaar koppelen. Ook zal de commissie elk half jaar ongeveer twee activiteiten organiseren 
voor deze studenten. Deze commissie zal ook ervoor zorgen dat evaluaties van dit systeem 
opgesteld en afgenomen worden, zodat de de toegevoegde waarde van dit systeem kritisch 
geëvalueerd kan worden. 
 
Deze activiteiten zullen mogelijk gemaakt worden door een budget van SPiN. De subsidie die 
SPiN hierin steekt zal voor deze eerste internationaliseringcommissie niet zo hoog zijn als dat 
van de studiereis (een vergelijkbare activiteit als het gaat om vorm en inhoud), aangezien de 
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kosten waarschijnlijk een stuk lager zullen zijn. De subsidie zal daarom op een vergelijkbaar 
niveau als dat van de stedentripcommissie gezet worden, namelijk op tien euro per persoon. 
De totale subsidie zal ongeveer 400 euro verworden. Dit bedrag is vastgesteld, uitgaande 
van dertig deelnemers aan de uitwisseling, wat 30 X 10 = 300 euro maakt en 100 euro voor 
de vier resterende activiteiten. Hierbovenop zal hoogstwaarschijnlijk nog een subsidie van € 
70, - per persoon komen van de Stichting Nijmeegs Studenten Fonds (SNUF) en een nog 
onbekende bijdrage van het Onderwijsinstituut. 
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Samenvattingen 
 
 
Introductie 
 
Een van de belangrijkste functies van de Studievereniging Psychologie in Nijmegen (SPiN) is 
het verkopen van studieboeken met korting aan haar leden. Een andere ook niet te 
onderschatten service die SPiN haar leden levert is het verkopen van samenvattingen. Al 
vanaf het begin van de vereniging worden er samenvattingen verkocht. Elk jaar worden er 
meer samenvattingen gezocht en na controle verkocht aan de SPiN-leden. Inmiddels hebben 
we een waardig assortiment aan samenvattingen. Het hele eerste jaar, grootste deel van het 
tweede jaar en de hoofdvakken van het derde jaar vallen binnen de samenvattingen die 
momenteel in het bezit zijn van SPiN. Tot slot is het ook nodig om op te merken dat een 
belangrijke functie van de samenvattingverkoop is om leden naar de SPiN-kamer te trekken.  
 
De meest recente verandering binnen de samenvattingverkoop is dat samenvattingen 
opgekocht worden. SPiN betaalt auteurs eenmalig €1,50 per samengevatte pagina 
(maximaal 15% van de te leren stof). Dit scheelt de penningmeester een hoop werk omdat 
niet maandelijks de opbrengst van een samenvatting uitbetaald moet worden aan diverse 
auteurs. Helaas heeft dit systeem ook een aantal nadelen.  
 
 Beperkingen van het opkopen van samenvattingen 
 
Bij het invoeren van het systeem van opkopen van samenvattingen zijn direct de 
samenvattingen die reeds onder contract bij SPiN stonden opgekocht. Deze samenvattingen 
werden al jaren in grote getalen verkocht, waardoor aangenomen werd dat de kwaliteit 
goed was. De focus lag aan het begin van het bestuursjaar bij het opkopen van de 
samenvattingen die al verkocht waren bij SPiN. Hierbij is geen rekening gehouden met de 
nieuwe druk van boeken en met wijzigingen in de te leren stof. Dit heeft tot gevolg dat 
sommige samenvattingen kwalitatief niet voldoen aan het na te streven SPiN-keurmerk. 
Omdat de auteur het geld van de samenvatting al gehad heeft , het vak niet meer volgt en 
soms al afgestudeerd is, is het niet mogelijk en soms ook niet wenselijk hen de samenvatting 
steeds te laten verbeteren.  
 
De Samenvattingscommissie  
 
Omdat het opkopen van samenvattingen wel degelijk voordelen heeft (namelijk aanzienlijk 
minder taken voor de penningmeester), zal daarom een samenvattingscommissie worden 
opgericht. Deze commissie zal als hoofdtaak de kwaliteitsbewaking van de samenvattingen 
krijgen.  
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Leden en doorstroom 
Leden van de samenvattingscommissie zijn bij voorkeur twee leden per bachelorjaar. Bij 
voorkeur heeft de samenvattingcommissie een halfjaarlijks instroommoment. Dit om er voor 
te zorgen dat er altijd mensen met ervaring in de commissie zitten. Streven is dat er altijd 
(en maximaal) 6 leden in zitten. Leden zitten minimaal één jaar in deze commissie en worden 
opgevolgd door leden uit hetzelfde jaar. Mocht er iemand stoppen die als derdejaarsstudent 
in de commissie gezeten heeft, dan wordt deze plek opgevuld door wederom een derdejaars 
student.  
 
 Takenpakket 
Het hoofddoel is kwaliteitsbewaking van de samenvattingen. Dit uit zich in de volgende 
zaken: het controleren van nieuwe én bestaande samenvattingen op kwaliteit. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor het controleren van de structurele kwaliteit van de samenvatting. 
Daarnaast is een nieuwe taak bij het controleren van samenvattingen het controleren van de 
inhoudelijke kwaliteit. Wanneer leden zelf het vak gevolgd hebben kunnen zij deze zelf 
controleren, maar zij mogen deze kwaliteit ook controleren door het uit te besteden aan 
studenten die het vak volgen. Naast het controleren van samenvattingen, controleren zij per 
vak of de stof ten opzichte van het jaar daarvoor veranderd is. Veranderde stof zou een 
indicatie zijn voor het controleren van een bestaande samenvatting. De eerste lichting van 
de commissie zal echter alle samenvattingen die reeds in het bezit zijn van SPiN controleren. 
Wanneer samenvattingen niet voldoende kwaliteit bezitten dan zoeken zij mensen die deze 
samenvatting willen aanpassen. Tot slot zal de commissie betrokken worden bij het 
evalueren van het opkoopsysteem van samenvattingen waar dit jaar mee begonnen is. 
 
 Toekomst visie opkopen samenvattingen en samenvattingscommissie 
De Samenvattingscommissie wordt opgericht om een oplossing te bieden voor de 
problemen waar tegenaan gelopen wordt bij het opkopen van samenvattingen. Namelijk het 
minder goed kunnen monitoren van de kwaliteit van samenvattingen. Op een gegeven 
moment zullen er van vrijwel alle vakken samenvattingen te koop zijn bij SPiN. Men kan er 
van uit gaan dat, tenzij het boek veranderd  is, er hooguit een aantal pagina’s per 
samenvatting vervangen zullen moeten worden per jaar.  
 
 


