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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Hierbij presenteert het VIIIe bestuur u de uitslagen van de halfjaarlijkse enquête, afgenomen in maart 
2016. Met de afname van deze enquête heeft het bestuur getracht een helder beeld te scheppen van 
zowel de gebieden waarop SPiN goed functioneert, als de gebieden waarop zij zich verder kan 
ontwikkelen. De verkregen gegevens zullen in de komende periode door het bestuur worden 
besproken en hierop kan indien nodig worden geanticipeerd. Sinds dit jaar heeft de halfjaarlijkse 
enquête een gestandaardiseerd format, zodat de verschillende verenigingsjaren toekomstig beter 
met elkaar vergeleken kunnen worden. De antwoorden op de gestandaardiseerde items zijn 
weergegeven in grafieken. Daarnaast is er in de enquête ruimte voor vragen die specifiek voor het 
lopende jaar relevant zijn. In deze enquête zijn vragen opgenomen over de invoering van het 
leenstelsel, de uitgebreide leenservice en het online inschrijven. De resultaten van de enquête zijn 
overzichtelijk weergegeven in tabellen, welke van een korte toelichting zijn voorzien. Niet-ingevulde 
vragen zijn niet meegenomen in de analyses. Het bestuur licht onderstaande resultaten graag 
mondeling toe in de algemene ledenvergadering van 13 april 2016. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het VIIIe bestuur der SPiN 
 
 

1. Deelnemers 

 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de demografische gegevens van alle respondenten. In 
totaal hebben 196 personen de enquête ingevuld. Het grootste gedeelte hiervan is eerstejaars 
(45,5%) of tweedejaars (32,3%) student, vrouw (74,5%), psychologiestudent (98,4%), SPiN-lid 
(95,9%), geen actief lid (76,3%) en woont op kamers (66,3%). 
 

Vraag Antwoordopties Absoluut aantal Percentage 
Ik ben … jaars 
student 

1e 90 45,45% 

 2e 64 32,32% 

 3e 31 15,66% 

 4e 8 4,04% 

 5e 2 1,01% 

 6e 1 0,51% 
    

Leeftijd 17 1 0,51% 

 18 28 14,29% 

 19 63 32,14% 
 20 46 23,47% 

 21 26 13,27% 

 22 20 10,20% 

 23 4 2,04% 

 24 2 1,02% 

 25 3 1,53% 

 27 2 1,02% 
 30 1 0,51% 



 Resultaten halfjaarlijkse enquête 2015-2016 

 

2 
 

    

Nationaliteit Nederlands 166 84,69% 

 Duits 28 14,28% 
 Anders 2 1,02% 

    

Woonplaats Nijmegen 126 64,29% 

 Anders 70 35,71% 

    

Geslacht Man 49 25,52% 

 Vrouw 143 74,48% 
    

Studie Psychologie 180 98,44% 

 Anders 3 1,56% 
    

SPiN-lid Ja 186 95,88% 

 Nee 8 4,12% 

    
Actief-lid Ja 46 23,71% 

 Nee 148 76,29% 

    
Ik woon op 
kamers 

Ja 127 66,32% 

 Nee 65 33,68% 

 
 

2. Resultaten 
 
Deelname aan SPiN-activiteiten 
Het grootste gedeelte van de respondenten (47,2%) bezoekt gemiddeld één tot twee SPiN-
activiteiten per maand. Daarnaast geeft een aanzienlijk groot deel van de respondenten 
(38,3%) aan gemiddeld nul SPiN-activiteiten per maand te bezoeken. 
 

Hoe vaak per maand bezoek 
je gemiddeld SPiN-
activiteiten? 

Absoluut aantal Percentage 

0 74 38,34% 

1-2 91 47,15% 
3-4 26 13,47% 

5-6 2 1,04% 

Meer dan 6 0 0% 

 
Voorkeur voor activiteiten 
De respondenten geven bij activiteiten de voorkeur aan SPiN-feesten (64,2%) en lezingen 
(60,5%). Daarna volgen de reizen (34,7%), werkveld- en oriëntatie-activiteiten (31,05%), 
themadagen (30,5%), sociale activiteiten (30,5%) en excursies (30%). 
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Naar wat voor soort 
activiteiten gaat jouw 
voorkeur uit?* 

Absoluut aantal 
 

Percentage 

Feesten 122 64,21% 

Lezingen 115 60,53% 

Reizen 66 34,74% 

Werkveld/Oriëntatie 59 31,05% 

Sociale activiteiten 58 30,53% 

Themadagen 58 30,53% 

Excursies 57 30,00% 
Sportactiviteiten 30 15,79% 

Trainingen 25 13,16% 

Anders 6 3,16% 
*Bij deze vraag waren er meerdere antwoorden mogelijk 
 
Aansluiting activiteitenaanbod op interesses 
Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan dat het huidige activiteitenaanbod 
aansluit op hun interesses en behoeften (71%). Van de overige respondenten geeft 3,6% aan 
dat dit niet het geval is, de rest van de respondenten (25,4%) geeft aan geen SPiN-activiteiten 
te bezoeken. Bij deze vraag werd tevens de mogelijkheid gegeven om aan te geven waarom 
respondenten het activiteitenaanbod niet op hun wensen vinden aansluiten. Als voorbeeld van 
redenen werd aangegeven dat er te veel informele activiteiten zijn, dat er te weinig borrels 
voor alle leden zijn en dat de activiteiten als niet leuk worden gezien.  
 
Vind je dat het huidige 
activiteitenaanbod aansluit op 
jouw interesses en behoeften? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja 137 70,98% 

Nee  7 3,63% 

Ik bezoek geen SPiN-activiteiten 49 25,39% 

 

Wat vind je van het aantal 
activiteiten dat SPiN aanbiedt? 

Absoluut aantal Percentage 

Te veel 5 2,66% 
Genoeg 178 94,68% 

Te weinig 5 2,66% 

 
Wat zijn voor jou redenen om naar SPiN-activiteiten te gaan? 
De meerderheid van de studenten gaat naar SPiN-activiteiten omdat ze het leuk vinden en om te 
ontspannen. Hierbij is het sociale aspect belangrijk omdat veel respondenten aangeven dat ze 
nieuwe mensen willen leren kennen of samen met vrienden activiteiten bezoeken. Daarnaast wordt 
er vaak aangegeven dat ze activiteiten nuttig, interessant of leerzaam vinden, dat zij activiteiten 
bezoeken ter oriëntatie op het werkveld of dat zij deelnemen vanwege het aanbod van onderwerpen 
die niet in het studieprogramma behandeld worden. Als laatst wordt er aangegeven dat mensen op 
zoek zijn naar nieuwe ervaringen, internationalisering en het bezoeken van nieuwe plaatsen. 
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Wat zijn voor jou redenen om niet naar SPiN-activiteiten te gaan?  
Respondenten geven aan dat ze geen tijd hebben, geen geld of dat ze liever niet ’s avonds 
activiteiten bezoeken omdat ze niet op kamers wonen. Daarnaast werd ook aangegeven dat ze de 
activiteiten niet interessant vonden, dat activiteiten in tentamenperiodes vallen of dat ze de 
volgende ochtend weer vroeg college of werkgroepen hebben. Een aantal personen heeft ook 
aangegeven dat ze niet naar SPiN-activiteiten gaan als ze het gevoel hebben dat er weinig mensen 
gaan die ze kennen. 
 
Ideeën voor activiteiten 
Ideeën voor studiegerelateerde activiteiten die worden aangedragen zijn meer excursies, meer 
werkveldoriëntatie, meer activiteiten die inzicht geven in de praktijk en niet-doorsnee 
psychologieonderwerpen.  
Ideeën voor sociale activiteiten die worden aangedragen zijn borrels, meer sportactiviteiten en eet-
activiteiten. Specifiek worden zaken genoemd zoals een cantus, bierpongtoernooi, lasergamen en 
een moordspel. 
 
Communicatie over activiteiten 
Respondenten geven aan het liefst via Facebook op de hoogte te willen worden gehouden van 
aankomende SPiN-activiteiten (87,6%). Hierop volgend geven respondenten voorkeur voor anders 
(28,4%), collegepraatjes (23,2%), de nieuwsbrief (15,6%), Blackboard (15,5%) en informatie op het 
bord schrijven in de collegezalen (13,9%). Andere manieren waarop respondenten op de hoogte 
willen worden gehouden zijn via vrienden, de website en mondeling.  
 

Hoe word je het liefste op de 
hoogte gehouden van SPiN-
activiteiten?* 

Absoluut aantal  Percentage 

Facebook 170 87,63% 
Anders, namelijk… 55 28,35% 

Collegepraatjes 45 23,20% 

Nieuwsbrief 30 15,46% 

Blackboard 30 15,46% 

Bord schrijven 27 13,92% 

Flyers 16 8,25% 

Ludieke Promotie 5 2,58% 
Niet 4 2,06% 

LinkedIn 0 0% 

*bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 
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Facebook 
De meeste respondenten geven aan dat ze op de hoogte zijn van de functie om je te abonneren op 
de Facebook-pagina van SPiN (64,5%), de helft van de respondenten is ook daadwerkelijk 
geabonneerd (49,4%) en bijna alle mensen zijn geïnteresseerd in deze functie (90,7%). 
 

Het is voor SPiN niet meer 
mogelijk om al haar leden 
uit te nodigen voor 
evenementen op 
Facebook. Daarom is er nu 
de optie om je te 
abonneren op de 
Facebook-pagina van SPiN, 
waardoor je een melding 
krijgt als SPiN een nieuw 
evenement aanmaakt. 

Antwoordopties Absoluut aantal Percentage 

Ik ben hiervan op de 
hoogte 

Ja 111 64,53% 

 Nee 61 35,47% 

    
Ik ben op dit moment 
geabonneerd 

Ja 85 49,42% 

 Nee 87 50,58% 

    
Ik ben hierin 
geïnteresseerd 

Ja 156 90,70% 

 Nee 16 9,30% 
 
Video’s 
Van alle respondenten geeft 66,4% aan dat ze promotiefilmpjes van SPiN gezien hebben. Het 
grootste deel geeft aan dat ze deze filmpjes leuk vinden (61,3%) en ook enthousiast geworden zijn 
voor de activiteit (41,9%). 
 

SPiN plaatst af en toe video’s 
online ter promotie van 
activiteiten. Heb je wel eens 
een promotiefilm van een 
SPiN-activiteit gezien? En wat 
vond je er van? 

Absoluut aantal % 

Ja, ik vond het leuk om te zien 
en het maakte me enthousiast 
voor de activiteit 

80 41,88% 

Ja, ik vond het leuk om te zien, 
maar het maakte me niet 
enthousiast voor de activiteit 

37 19,37% 

Ja, ik vond het niet leuk om te 
zien 

10 5,24% 

Nee, ik heb er nog geen gezien 64 33,51% 
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Online inschrijven 
Sinds dit jaar wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van online inschrijven voor activiteiten. Bij 
gratis activiteiten wordt er gebruik gemaakt van Google Formulieren en bij betaalde activiteiten van 
een online ticketsysteem. Bij deze vraag werd aangegeven dat je door mag gaan naar de volgende 
vraag als je geen gebruik hebt gemaakt van online inschrijvingen. Van het totale aantal respondenten 
heeft gemiddeld 36% de volgende vier vragen niet ingevuld. De percentages in de volgende vier 
tabellen zijn berekend over de respondenten die de vragen wel hebben ingevuld. 
 
De meeste respondenten geven aan dat ze het online inschrijven bij gratis activiteiten fijn vinden 
(76,8%). Redenen die hiervoor worden gegeven zijn dat het snel en makkelijk is en dat ze dan niet 
naar de SPiN-kamer hoeven te komen om zich in te schrijven. De meeste respondenten zien online 
inschrijven het liefst gaan via een ticketsysteem (48,4%) en via Google Formulieren (47,7%). We 
vragen ons af of de leden helemaal op de hoogte waren van alle gevolgen van de verschillende 
opties. We vermoeden dat de meeste leden niet op de hoogte zijn van het feit dat inschrijven via een 
ticketsysteem administratiekosten met zich meebrengt, waardoor ze bij activiteiten die eigenlijk 
gratis zijn toch een klein bedrag moeten betalen. Ook geeft bijna een derde van de respondenten 
(32%) aan dat ze offline op de SPiN-kamer een prettige manier van inschrijven vinden en ongeveer 
een kwart (26,6%) het inschrijven via het sturen van een e-mail. 
 

Wat vind je van de online 
inschrijvingen bij gratis 
activiteiten (lezingen en 
trainingen)?* 

Absoluut aantal Percentage 

Fijn 96 76,80% 
Neutraal 27 21,43% 

Niet fijn 3 2,38% 

 
Wat vind je de fijnste 
inschrijfmethode bij gratis 
activiteiten? 

Absoluut aantal Percentage 

Offline op de SPiN-kamer 41 32,03% 

Online via Google Formulieren 61 47,66% 

Online via het sturen van een 
mail 

34 26,56% 

Online via een ticketsysteem 62 48,44% 

*Bij deze vraag waren er meerdere antwoorden mogelijk 
 
De meeste respondenten geven aan dat ze online inschrijven bij activiteiten met een entreeprijs fijn 
vinden (64%), dit percentage ligt lager dan bij de gratis activiteiten. Redenen waarom mensen het 
wel fijn vinden zijn dat het snel en makkelijk is en dat ze niet naar de SPiN-kamer hoeven te komen. 
Echter geeft een aantal mensen wel aan dat ze de servicekosten redelijk hoog vinden ten opzichte 
van de entreeprijs. De voorkeur van de meeste respondenten gaat uit naar een online ticketsysteem 
(65%), daarna offline op de SPiN-kamer (34,2%), online via Google Formulieren (27,6%) en via het 
sturen van een e-mail (17,9%).  
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Wat vind je van de online 
inschrijvingen bij activiteiten 
met een entreeprijs (Insomnia 
en gala)? 

Absoluut aantal Percentage 

Fijn 80 64,00% 

Neutraal 34 27,20% 

Niet fijn 11 8,80% 

 
 

Wat vind je de fijnste 
inschrijfmethode bij 
activiteiten met een 
entreeprijs?* 

Absoluut aantal Percentage 

Offline op de SPiN-kamer 42 34,15% 

Online via Google Formulieren 34 27,64% 

Online via het sturen van een 
mail 

22 17,89% 

Online via een ticketsysteem 80 65,04% 

*Bij deze vraag waren er meerdere antwoorden mogelijk 
 
Associaties met SPiN 
Wat is het eerste wat bij je opkomt als je aan SPiN denkt? 

Zaken die veel worden genoemd zijn SPiN-feesten, psychologie, gezelligheid, reizen, commissies, 
studiegerelateerde activiteiten, gratis koffie en thee, korting op studieboeken, blauw, collegepraatjes 
en de SPiN-kamer zelf.  
 
Betrokkenheid bij SPiN 
De respondenten werd gevraagd op een schaal van 1 tot 10 te beoordelen hoe betrokken zij zich 
voelen bij SPiN. De antwoorden op deze vraag zijn zeer verdeeld. Het cijfer 3 wordt toegekend door 
19,8% van de respondenten, gevolgd door de cijfers 6 (16,6%) en 2 (13,9%). Gemiddeld kennen 
respondenten het cijfer 4,6 toe aan hun betrokkenheid bij SPiN. 
 

Hoe betrokken voel jij je bij 
SPiN? (1 = helemaal niet 
betrokken, 10 = heel erg 
betrokken) 

Absoluut aantal Percentage 

1 16 8,56% 

2 26 13,90% 
3 37 19,79% 

4 10 5,35% 

5 25 13,37% 
6 31 16,58% 

7 18 9,63% 

8 14 7,49% 
9 7 3,74% 

10 3 1,60% 
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Belangrijkste verdiensten 
Veruit het grootste gedeelte van de respondenten (77,8%) beschouwt het kopen van studieboeken 
met korting als één van de belangrijkste verdiensten van SPiN. Hierop volgen studiegerelateerde 
activiteiten (71,4%) en feesten en sociale activiteiten (60%). Opvallend is dat een groot deel van de 
respondenten samenvattingen (37,3%) als belangrijke verdienste van SPiN ziet.  
 

Wat is/zijn voor jou de 
belangrijkste verdienste(n) 
van SPiN?* 

Absoluut aantal  Percentage 

Studieboeken met korting 144 77,84% 
Studiegerelateerde activiteiten 
(lezing, training etc.) 

132 71,35% 

Feesten en sociale activiteiten 111 60,00% 
Werkveldgerelateerde 
activiteiten (Experience Your 
Future, Bedrijvendag, excursie 
etc.) 

70 37,84% 

Samenvattingen 69 37,30% 

Kennismaking met andere 
studenten 

53 28,65% 
 

Informatie, vragen en klachten 
over het onderwijs 

28 15,14% 

Leenservice 14 7,57% 

Bijles 11 5,95% 
Vacatures 8 4,32% 

Anders 4 2,16% 

*bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 
 
Leenservice 
De meeste mensen zijn op de hoogte van het bestaan van de leenservice (71%), waarvan 47,5% heeft 
aangegeven dat ze niet op de hoogte zijn van het nieuwe aanbod. Vermoedelijk komt dit doordat 
veel eerstejaars studenten de enquête hebben ingevuld en voor hen zijn deze toevoegingen aan de 
leenservice niet nieuw. De meeste mensen zijn ook tevreden met het aanbod van de leenservice 
(97,4%). Mogelijke toevoegingen die zijn aangegeven waren vooral studieboeken en opladers voor 
laptops. 
 

Ben je op de hoogte van de 
leenservice en het nieuwe 
aanbod? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja, ik ben op de hoogte van het 
bestaan van de leenservice, 
maar niet het nieuwe aanbod 

87 47,54% 

Ja, ik ben op de hoogte van het 
bestaan van de leenservice en 
het nieuwe aanbod 

43 23,50% 

Nee, ik ben hier niet van op de 
hoogte 

53 28,96% 
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Ben je tevreden met het 
aanbod van de leenservice? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja 148 97,37% 
Nee 4 2,63% 

 
SPiN-bestuur 
Het grootste gedeelte van de respondenten (75,5%) geeft aan (deels) te weten wie er zitting hebben 
in het bestuur van SPiN.  
 

Weet je wie er zitting heeft in 
het SPiN-bestuur? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja 49 26,63% 

Deels 90 48,91% 
Nee 45 24,46% 

 
Van alle respondenten zegt 54,8% bovendien dat zij het bestuur toegankelijk en benaderbaar vinden, 
omdat ‘ze allemaal regelmatig op de SPiN-kamer zijn’, ‘je ze altijd kunt aanspreken’ en ‘ze heel 
toegankelijk en sociaal zijn’. Van de respondenten die aangeven dat ze het bestuur deels of niet 
toegankelijk vinden, zegt een groot gedeelte dat dit komt omdat ze geen behoefte hebben aan 
contact of omdat ze nooit hebben geprobeerd toenadering te zoeken. Andere antwoorden die 
worden gegeven zijn ‘ze zijn vaak druk’ en ‘ik ken de mensen niet goed genoeg’. 
 

Vind jij het bestuur 
toegankelijk/benaderbaar? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja 91 54,82% 

Deels 61 36,75% 

Nee 14 8,43% 
 
SPiN-kamer 
Uit de resultaten blijkt dat 60,3% van de respondenten zich welkom voelt op de SPiN-kamer. 11,4% 
geeft aan zich niet welkom te voelen, het overige gedeelte (28,3%) zegt nooit op de SPiN-kamer te 
komen. Van de respondenten die zich niet welkom voelen, zegt een groot gedeelte dat dit komt 
doordat hier ‘altijd dezelfde mensen zitten’ of ze ‘niemand kennen’. Daarnaast geven een aantal 
respondenten aan dat ‘ze niet persoonlijk worden benaderd’ of ‘zich er niet op hun gemak voelen’. 
 

Voel je je welkom op de SPiN-
kamer? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja 111 60,33% 
Nee 21 11,41% 

Ik kom niet op de SPiN-kamer 52 28,26% 

 
Respondenten geven aan voornamelijk naar de SPiN-kamer te komen om zich in te schrijven voor 
activiteiten (74,3%), om themadagen te bezoeken (36,3%) of om vragen te stellen (27,4%).  
 

Waarvoor kom je naar de 
SPiN-kamer?* 

Absoluut aantal  Percentage 

Inschrijven voor activiteiten 133 74,30% 

Themadagen bezoeken 65 36,31% 
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Vragen stellen over 
boeken/studie/anders 

49 27,37% 

Commissie-gerelateerde zaken 39 21,79% 
Gezelligheid opzoeken 29 16,20% 

Ik ben nog nooit op de SPiN-
kamer geweest 

14 7,82% 

Anders 12 6,70% 

*bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 
 
Wat kan SPiN doen om de verenigingskamer aantrekkelijker te maken? 
Op deze vraag wordt onder andere geantwoord met meer ruimte, meer openheid voor niet-actieve 
leden en gratis eten uitdelen.  
 
Facebook-groep 
De bedoeling van de Facebook-groep van SPiN is dat ze als intern platvorm voor alle leden gebruikt 
kan worden. De helft van de respondenten (56%) is op de hoogte van het interne platform. Van deze 
groep respondenten is 56,1% ook geïnteresseerd in deze mogelijkheid. De andere helft van de 
respondenten (44%) is niet op de hoogte van het idee om de Facebook-groep als intern platform 
voor leden te gebruiken. Van deze groep respondenten is 53,2% wel geïnteresseerd hierin. 
 

Vorig jaar heeft het bestuur een Facebook-groep 
aangemaakt, wat ze dit jaar gebruikt als intern 
platform. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld 
aftermovies, bestuursblogs en video’s voor 
bestuurs- en actieve ledenwerving op geplaatst 
worden. Ook kunnen jullie zelf berichten 
plaatsen in deze groep. Ben je hiervan op de 
hoogte? En heb je interesse in het gebruik van 
het platform? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja, ik ben hiervan op de hoogte, maar ik heb er 
geen interesse in 

43 24,57% 

Ja, ik ben hiervan op de hoogte en ik heb hier ook 
interesse in 

55 31,43% 

Nee, ik ben hier niet van op de hoogte en ik heb 
er geen interesse in 

36 20,57% 

Nee, ik ben hier niet van op de hoogte, maar ik 
heb er wel interesse in 

41 23,43% 

 
HersenSPiNsels 
De HersenSPiNsels wordt (bijna) altijd door 19,8% van de respondenten gelezen. Het grootste 
gedeelte van de respondenten (57,1%) geeft aan het tijdschrift soms te lezen, 23,1% doet dit nooit. 
De laatste groep geeft hierbij als redenen dat zij de HersenSPiNsels niet krijgen of dat zij hier geen 
interesse in hebben. 

Lees jij de HersenSPiNsels, het 
tijdschrift van SPiN? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja (bijna) altijd 36 19,78% 

Soms 104 57,14% 

Nee 42 23,08% 
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Het grootste deel van de respondenten (49,1%) geeft aan niet op de hoogte te zijn van de nieuwe 
vorm van het tijdschrift. Waarschijnlijk komt dit doordat veel eerstejaarsstudenten de enquête 
hebben ingevuld en niet bekend zijn met de oude vorm van het tijdschrift. Van de respondenten die 
wel op de hoogte zijn met de nieuwe vorm van het tijdschrift vindt 14,7% van de mensen het leuk, 
35% neutraal en 1,1% niet leuk. Redenen waardoor mensen het leuk vinden waren dat het meer op 
een tijdschrift lijkt, het blad minder schreeuwerig is en er mooier uitziet. Daarnaast wordt 
aangegeven dat ze de freelance-auteurs een leuk idee vinden. Redenen waardoor mensen het niet 
leuk vinden waren dat het er niet mooi uitziet en dat het vorig jaar inhoudelijk beter was.  
 

Wat vind je van het 
vernieuwde tijdschrift? 

Absoluut aantal Percentage 

Ik ben niet bekend met de 
nieuwe vorm van het tijdschrift 

87 49,15% 

Leuk 26 14,69% 

Neutraal 62 35,03% 

Niet leuk 2 1,13% 

 
Leenstelsel 
Uit de enquête wordt niet duidelijk welke respondenten wel en welke geen studiefinanciering 
ontvangen. De antwoorden komen dus mogelijk zowel van mensen met als zonder 
studiefinanciering. De overgrote meerderheid van de eerstejaarsstudenten valt onder het leenstelsel. 
Daarom zijn de resultaten opgesplitst in een tabel voor de eerstejaarsstudenten en een tabel waarin 
alle overige jaren zijn samengenomen. Duitse studenten zijn uitgesloten van de analyse van deze 
vraag, aangezien er bijna geen Duitse studenten zijn die onder het leenstelsel vallen. 
Van de eerstejaarsstudenten onder de respondenten gaf 68,4% aan dat ze het idee hebben dat ze nu 
meer op hun geld moeten letten, 30,6% dat ze het idee hebben dat ze nu tussen activiteiten moeten 
kiezen en 35,5% dat ze hierdoor later op kamers zijn gegaan oftewel niet gegaan zijn. Aan de andere 
kant gaf 63,2% van hen aan dat ze het gevoel hebben naast de studie nog iets te kunnen doen. 
 

Zoals jullie 
wellicht weten 
heeft de overheid 
veranderingen 
doorgevoerd in 
het leenstelsel. 
Dit brengt een 
aantal 
veranderingen 
met zich mee. 

Antwoordopties Absoluut 
aantal 
eerstejaars 

Percentage 
eerstejaars 

Absoluut 
aantal 
overige 
jaarlagen 

Percentage 
overige 
jaarlagen 

Heb je het idee 
dat je nu meer op 
je geld moet 
letten? 

Ja 52 68,42% 36 42,35% 

 Nee 24 31,58% 49 57,65% 

      

Heb je het idee 
dat je nu tussen 

Ja 23 30,26% 20 23,53% 
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activiteiten moet 
kiezen? 

 Nee 53 69,74% 65 76,47% 
      

Heb je het gevoel 
dat je tijd hebt om 
iets naast je 
studie te doen? 

Ja 48 63,16% 52 61,18% 

 Nee 28 36,84% 33 38,82% 

      
Heb je het idee 
dat je hierdoor 
later op kamers 
gaat/bent 
gegaan/niet gaat? 

Ja 27 35,53% 18 
 

21,18% 

 Nee 49 64,47% 67 78,82% 

 
Overige tips  
Heb je nog (een) goede tip(s) voor SPiN? 
Tips die worden gegeven zijn dat de inschrijvingen voor de studiereis anders moeten, SPiN-feesten 
op andere dagen, kamer langer openhouden, commissiedagen en niet-actieve leden zich wat meer 
welkom laten voelen op de SPiN-kamer.  
 

Heb je nog (een) goede tip(s) 
voor SPiN? 

Absoluut aantal Percentage 

Ja 15 9,20% 

Nee 148 90,80% 

 

3. Grafieken 
 

De onderstaande grafieken geven een overzicht van de antwoorden op de gestandaardiseerde items 
van het jaar 2014-2015 en van het jaar 2015-2016. In vergelijking met vorig jaar ziet het VIIIe bestuur 
geen grote verschillen.  
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