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Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
De opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is, zoals wellicht bekend, bezig met 
de invulling van een nieuwe Engelstalige bachelortrack. Deze nieuwe bachelortrack zal in september 
2016 starten. In het onderstaande stuk wil het VIIIe bestuur graag de voorlopige ontwikkelingen delen 
met de ALV. Daarnaast worden er drie mogelijke opties beschreven om SPiN aan te passen aan de 
nieuwe onderwijssituatie. Deze opties zijn het behouden van een volledig Nederlandstalige vereniging, 
het veranderen naar een volledig Engelstalige vereniging of het veranderen naar een tweetalige 
vereniging. In dit laatste geval blijven zowel Nederlandstalige als Engelstalige aspecten bestaan. Deze 
opties zijn gebaseerd op het concept dat de universiteit op dit moment heeft. Graag ontvangt het 
bestuur advies over wat de ALV de beste optie vindt, zodat het kandidaatsbestuur dit advies mee kan 
nemen tijdens het opzetten van haar beleid. Tijdens de ALV zal er ruimte zijn voor vragen en 
opmerkingen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het VIIIe bestuur der SPiN 
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Huidige stand van zaken 
 
De impact van de invoering van de nieuwe Engelstalige bachelortrack in combinatie met de 
afschaffing van de numerus fixus is al duidelijk te merken bij de inschrijvingen. In de tabel hieronder 
zijn de geschatte aantallen van de eerstejaarsstudenten die in september zullen starten met de 
opleiding weergegeven. Aantallen die meer betrouwbaar zijn worden midden juli bekend gemaakt, 
maar pas midden september worden er definitieve aantallen verwacht. 
 

  

NL-track EN-track Totaal 

NL 230-350 60-80 290-430 

DU 50-150 400-500 450-650 

EU/EEA 5-25 30-60 35-85 

Niet EU/EEA 0-15 20-60 20-75 

Totaal 285-540 510-700 795-1240 

 
Met het geschatte aantal nieuwe eerstejaarsstudenten zal SPiN hoogstwaarschijnlijk meer leden 
krijgen. Er is sprake van dat de universiteit wellicht de numerus fixus opnieuw zal gaan invoeren voor 
het studiejaar 2017-2018. Dit zou betekenen dat na aankomend jaar het aantal eerstejaarsstudenten 
sterk zal afnemen. Veel van de plannen van de universiteit staan nog niet vast, waardoor het op dit 
moment moeilijk is om de vereniging aan te laten sluiten op de veranderingen die gaan komen. Als er 
meer bekend is kan er beter worden ingespeeld op de definitieve plannen van de opleiding. 
 
Door de invoering van de Engelstalige bachelortrack ontstaan er negen groepen binnen de bachelor 
Psychologie. De te onderscheiden groepen zijn: 

1. Nederlanders in de NL-track 
2. Duitsers in de NL-track 
3. Europeanen in de NL-track 
4. Niet-Europeanen in de NL-track 
5. Nederlanders in de EN-track 
6. Duitsers in de EN-track 
7. Europeanen in de EN-track 
8. Niet-Europeanen in de EN-track 
9. Uitwisselingsstudenten 

Dit zal betekenen dat er binnen de bachelor meer diversiteit zal ontstaan en dat er aandacht besteed 
zal moeten worden aan integratie van deze groepen. Hierbij ligt voor SPiN de focus voornamelijk op 
de groepen 5 tot en met 8, omdat deze groepen als nieuw gezien kunnen worden doordat zij zijn 
ontstaan door het invoeren van de Engelstalige bachelortrack. Op de groepen 3 en 4 wordt minder 
gefocust, omdat deze groepen niet door de nieuwe Engelstalige bachelortrack zijn ontstaan en dit 
relatief weinig studenten zijn. Van deze groepen verwacht het bestuur dat de Duitsers in de 
Engelstalige bachelortrack (groep 6) het moeilijkst te integreren zullen zijn. Het bestuur verwacht dit 
omdat SPiN tot op heden moeite heeft met het integreren van haar Duitse leden in de huidige 
opleiding. Door de nieuwe Engelstalige bachelortrack is het niet meer verplicht om voor het begin 
van de opleiding Nederlands op academisch niveau te leren. Hierdoor wordt verwacht dat de 
integratie bemoeilijkt wordt. Daarbij komt, dat deze Duitsers in vergelijking met de andere 
internationale studenten in de Engelstalige bachelortrack (groep 7 en 8) meer in aanraking komen 
met studiegenoten van dezelfde nationaliteit en eerder de mogelijkheid hebben om naar hun 
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thuisland te gaan dan internationale studenten elders. De integratie van de groepen 7 en 8 zal naar 
verwachting soepeler verlopen omdat deze studenten minder houvast hebben aan landgenoten en 
daardoor zichzelf meer zullen moeten openstellen om zich thuis te voelen op deze universiteit. De 
Nederlandse studenten in de Engelstalige bachelortrack (groep 5) kunnen mogelijk behulpzaam zijn 
bij de integratie van internationale studenten (groep 6-8) met Nederlandse studenten, de 
Nederlandse cultuur en bij SPiN.  
 
In de eerste twee jaar van de bachelor zijn de twee bachelortracks bijna volledig van elkaar 
gescheiden en lopen ze parallel aan elkaar. In het derde jaar zullen de tracks meer samensmelten. 
Vanaf het tweede bachelorjaar worden in de Nederlandstalige bachelortrack meer Engelstalige 
vakken aangeboden. Dit zal zich in het derde jaar uitbreiden. Aangezien de beide bachelortracks in 
het begin van de opleiding gescheiden zijn, is integratie tussen de groepen via de opleiding moeilijk. 
SPiN kan zich inzetten om de integratie tussen deze studenten in de eerste jaren van hun bachelor te 
bevorderen. 
 
Een langetermijnvisie opstellen is lastig omdat nog niet bekend is hoe de opleiding er de komende 
jaren uit gaat zien. Echter kunnen we als studievereniging wel op verschillende manieren inspelen op 
deze veranderingen.  
 
 

Langetermijnopties voor SPiN  
 
Hieronder worden drie opties gegeven voor een langetermijnvisie omtrent de internationalisering 
van SPiN.    
 
Nederlandstalige vereniging 
 
Als ervoor wordt gekozen de vereniging Nederlandstalig te houden, dan blijft SPiN zoals zij nu is. 
Hierbij zal SPiN zich vooral richten op de Nederlandstalige studenten. Internationale studenten in de 
Engelstalige bachelortrack hebben wel de mogelijkheid om lid te worden en gebruik te maken van 
het aanbod van SPiN, mocht dit voor hen interessant zijn. De korting op boeken is hier een goed 
voorbeeld van. De boekensite is in het Engels vertaald en biedt dus de mogelijkheid tot het kopen 
van boeken voor alle studenten in beide bachelortracks. Op het moment biedt SPiN een aantal 
Engelstalige activiteiten voor Nederlandstalige- en uitwisselingsstudenten. Het is mogelijk dat, in het 
geval SPiN Nederlandstalig blijft, er een Engelstalige vereniging opgericht wordt door een andere 
partij. Deze vereniging zal zich dan vooral op de studenten in de Engelstalige bachelortrack richten. 
Mocht dit gebeuren dan kan SPiN haar Engelstalige activiteiten overdragen aan deze Engelstalige 
vereniging.   
 
Voordelen 

- Een voordeel als SPiN Nederlandstalig blijft is dat SPiN niets hoeft te veranderen. Dit is fijn 
voor de leden aangezien ze gewend zijn aan de vereniging zoals deze nu is. Daarnaast levert 
het ook geen extra tijd of werkdruk voor bestuursleden op, zowel in het omzetten van de 
vereniging als in de uitvoering van bestuurstaken.  

- Een groot deel van de leden is, zeker aankomend jaar, nog steeds Nederlands en SPiN 
Nederlandstalig houden biedt de grootste kans om deze mensen betrokken te houden. 

- Daarnaast zal de huidige verenigingscultuur in een Nederlandstalige vereniging het meest 
intact blijven.  
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Nadelen 
- Een Nederlandstalige vereniging heeft als nadeel dat de psychologiestudenten van beide 

bachelortracks minder mogelijkheden krijgen om met elkaar te integreren.  
- Bovendien zullen er gedurende de bachelor meer Engelstalige vakken worden aangeboden in 

de Nederlandstalige bachelortrack. Als SPiN volledig Nederlandstalig blijft, wordt voor 
studenten in de Nederlandstalige bachelortrack de kans ontnomen om via SPiN Engelse 
taalvaardigheden te ontwikkelen.  

- Tenslotte leidt het behouden van een volledig Nederlandstalige vereniging ertoe dat SPiN 
automatisch niet meer toereikend is voor alle psychologiestudenten op de Radboud 
Universiteit Nijmegen, wat wel als doel vermeld wordt in de statuten, artikel 2 lid 1. 

 
Engelstalige vereniging 
 
Een andere mogelijkheid is dat SPiN volledig Engelstalig wordt. Om dit te realiseren zal SPiN een 
aantal aanpassingen moeten verrichten. Om te beginnen zal alle schriftelijke informatie naar het 
Engels vertaald moeten worden. Dit zijn onder andere de website, draaiboeken, de actieve 
ledenhandleiding, formulieren, de statuten en het huishoudelijk reglement. Dit kan deels vertaald 
worden door Radboud in'to Languages en deels door (bestuurs)leden. Dit is een proces dat veel tijd 
en geld kost. Het is daarom van belang dat als eerste de belangrijkste documenten en de website 
vertaald worden. De belangrijkste delen van de website kunnen rondom de introductie vertaald en 
op de website geplaatst zijn. De statuten kunnen vertaald zijn rond september en het HR en de rest 
van de website mogelijk midden oktober. De gehele website kan in de loop van het verenigingsjaar af 
zijn. 
 
Naast de vertaling zal voor een Engelstalige vereniging ook de communicatie Engelstalig moeten 
worden. Dit betekent dat de communicatie via Facebook, LinkedIn, posters, video’s, banners, de 
nieuwsbrief, het tijdschrift en ALV-stukken Engelstalig moet worden. Daarnaast zullen alle 
activiteiten Engelstalig worden. Op dit moment staat SPiN voor Studievereniging Psychologie in 
Nijmegen. Het is mogelijk om de naam of de ondertitel van het logo naar het Engels te vertalen, 
zodat indien de vereniging Engelstalig wordt, dit herkenbaar is voor de buitenwereld. 
 
Bij een Engelstalige vereniging ligt het voor de hand dat internationale studenten zich voor alle 
commissies kunnen inschrijven. Op het moment dat een commissie een Engelstalig lid bevat zal de 
voertaal Engels zijn. Als er geen Engelstalig lid in de commissie zit is het realistisch dat de voertaal 
Nederlands blijft.  
 
Als laatste worden de ALV’s en de bijbehorende stukken Engelstalig. Dit betekent dat ook het beleid 
geheel in het Engels geschreven zal moeten worden. De ALV’s zullen bij een Engelstalige vereniging in 
het Engels gehouden worden mits er Engelstalige studenten aanwezig zijn. De notulen zullen in dat 
geval in het Engels geschreven worden. Zijn deze studenten niet aanwezig dan is het realistischer om 
de ALV in het Nederlands te houden, omdat communicatie in de moedertaal voor iedereen 
gemakkelijker is. Mocht de ALV in het Nederlands gehouden worden, dan is het mogelijk om naast 
Nederlandstalige notulen nog een Engelstalige samenvatting te produceren. Het is ook mogelijk om, 
ongeacht of er internationale studenten naar de ALV komen of niet, de ALV altijd in het Engels te 
houden met Engelstalige notulen.   
 
Omdat, zoals eerder werd genoemd, de universiteit aan SPiN weinig informatie kon geven wat 
betreft het komende jaar, is de sollicitatieprocedure niet op een Engelstalig bestuur toegespitst. De 
kandidaten voor het IXe bestuur hebben daarom niet met de insteek om geheel Engelstalig te 
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besturen gesolliciteerd. Het VIIIe bestuur acht het daarom wenselijk dat het IXe bestuur haar beleid 
nog in het Nederlands schrijft. Om het beleid toch toegankelijk te maken voor Engelstalige studenten 
is het mogelijk om een samenvatting van het beleid in het Engels te schrijven. Voor de rest van het 
jaar is het mogelijk om met soortgelijke samenvattingen voor de ALV-stukken te werken of om de 
stukken geheel in het Engels aan te bieden. Daarnaast is het een optie om als tussenoplossing de 
internationale studenten de gelegenheid te bieden om vragen en opmerkingen te sturen via de mail. 
Deze kunnen dan door het bestuur via de mail worden beantwoord, op de ALV besproken worden of 
op een aparte bijeenkomst.  
 
De ALV’s zijn niet het enige waar een geleidelijke verandering nodig lijkt te zijn. Ook voor het 
activiteitenaanbod kan het voordelig zijn om geleidelijk aan meer Engelstalige activiteiten aan te 
bieden. Het VIIIe bestuur verwacht dat Nederlandse studenten in de Nederlandstalige bachelortrack 
afgeschrikt worden als de vereniging alleen nog maar Engelstalige activiteiten aanbiedt. De huidige 
leden zijn gewend dat SPiN Nederlandstalig is. Deze huidige leden zijn aankomend jaar nog steeds 
een groot deel van de leden, aangezien aankomend jaar nog maar één jaarlaag de Engelstalige 
bachelortrack volgt. Om de interesse van deze leden te behouden is het belangrijk om ze te laten 
wennen aan het idee van een Engelstalige vereniging door geleidelijk aan meer Engelstalige 
activiteiten aan te bieden. Op deze manier kan het verenigingsjaar 2016-2017 als een overgangsjaar 
dienen en kan aan het begin van het verenigingsjaar 2017-2018 overgegaan worden naar een geheel 
Engelstalig activiteitenaanbod.  
 
Aangezien de verandering naar een Engelstalige vereniging veel tijd kost en de universiteit nog geen 
duidelijke visie over de veranderingen binnen de opleiding heeft, is het verstandig om het 
verenigingsjaar 2016-2017 als een overgangsjaar in te vullen. Een overgangsjaar biedt de 
mogelijkheid om een aantal veranderingen door te voeren en om te ervaren welke aspecten wel en 
niet goed werken. Welke veranderingen dit precies zullen zijn zal nader door het kandidaatsbestuur 
worden bepaald. De vereniging in één keer Engelstalig maken brengt veel veranderingen met zich 
mee, wat kan leiden tot complicaties. Door in een overgangsjaar geleidelijk over te gaan wordt het 
risico op tegenslagen verlaagd.  
 
Voordelen 

- Een Engelstalige vereniging heeft als voordeel dat niemand wordt buitengesloten, aangezien 
iedereen tot op zekere hoogte Engelse taalvaardigheden bezit. Op deze manier kan dus 
iedereen van het gehele aanbod van SPiN gebruik maken en kan het lidmaatschap volledig 
worden benut.  

- Een ander voordeel is dat met een Engelstalige vereniging het gebruiken van de Engelse taal 
onder de leden wordt bevorderd, waar leden baat bij kunnen hebben in de toekomst.  

 
Nadelen 

- Een nadeel om over te stappen naar een geheel Engelstalige vereniging is dat internationale 
studenten niet meer de optie hebben om Nederlands te leren via SPiN. Met name voor de 
internationale studenten in de Nederlandstalige bachelortrack is dit een nadeel omdat zitting 
nemen in een Nederlandstalige commissie bij SPiN een goede methode is om in een sociale 
omgeving de Nederlandse taal te leren. Deze kans wordt hen dan ontnomen.  

- Wat betreft de Nederlandse studenten in de Nederlandstalige bachelortrack kan een 
Engelstalige vereniging ook nadelig zijn. Deze studenten kiezen er bewust voor om 
Psychologie in het Nederlands te gaan volgen maar vervolgens is de studievereniging volledig 
Engelstalig. Voor zowel de huidige leden als de nieuwe psychologiestudenten in de 
Nederlandstalige bachelortrack geldt dat een aantal studenten zich niet geheel op hun 
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gemak zal voelen om in het Engels te communiceren. Als de vereniging geheel Engelstalig 
wordt kan het deze studenten ervan weerhouden om actief te worden binnen de vereniging.  

- Ook is het moeilijk om in het Engels op hoog niveau te communiceren waardoor een 
gedeelte professionaliteit binnen de vereniging verloren gaat. 

- Daarnaast kunnen bepaalde taal en culturele aspecten verloren gaan. Veel Nederlandse 
woorden die binnen een studievereniging worden gebruikt kunnen niet met dezelfde 
betekenis naar het Engels vertaald worden.  

- Het klinische werkveld van de psychologie is vaak Nederlands georiënteerd. Dit heeft effect 
op het organiseren van excursies. Psychologen kunnen wellicht Engels spreken maar om te 
spreken met patiënten zal misschien lastiger worden. Excursies naar het klinische werkveld 
zijn hierdoor moeilijker aan te bieden. Dit is jammer omdat veel studenten hier wel in 
geïnteresseerd zijn.  

- Als laatste valt op te merken dat, als er wordt overgestapt naar een Engelstalige vereniging, 
de vereniging geen afspiegeling meer is van de opleiding Psychologie. De opleiding bestaat 
vanaf aankomend jaar uit een Nederlandstalige en een Engelstalige bachelortrack en het plan 
is dat beide bachelortracks in de toekomst blijven bestaan. Het is waarschijnlijk dat altijd een 
aanzienlijk deel van de opleiding Nederlandstalig zal blijven waar ook rekening mee moet 
worden gehouden.  
 

Tweetalige vereniging 
 
Een andere mogelijkheid is, dat kan worden gekozen voor een vereniging dat zowel een Engelstalig 
als Nederlandstalig aanbod heeft. De communicatie zal in dat geval in het Nederlands en Engels 
verlopen. Dit betekent dat in de meeste gevallen de informatie in beide talen beschikbaar zal zijn, 
tenzij dit niet mogelijk is zoals op een poster. Daarnaast is het ook bij een tweetalige vereniging een 
mogelijkheid om de ondertitel van het logo of de naam van de vereniging in het Engels te vertalen, 
om direct een duidelijke associatie op te roepen bij alle studenten. 
 
Bij een tweetalige vereniging zijn er zowel Engels- als Nederlandstalige activiteiten. In vergelijking 
met het huidige jaar zal het aantal Engelstalige activiteiten verhoogd worden maar zullen er ook 
Nederlandstalige activiteiten worden behouden. Voor commissies is het mogelijk om alle commissies 
open te stellen voor Engelstalige leden of een selectie te maken van commissies waar Engelstalige 
leden zich voor kunnen inschrijven. Een derde mogelijkheid is een combinatie van de vorige twee 
mogelijkheden. Bij VIP, de studievereniging Psychologie van Groningen, wordt deze derde 
mogelijkheid gehanteerd. In dat geval staan alle commissies in principe open voor internationale 
studenten. Echter zijn er een aantal commissies geselecteerd, bedoeld voor Engelstalige leden. Deze 
commissies organiseren dan uitsluitend Engelstalige activiteiten.  
 
De ALV’s kunnen in het Nederlands of Engels gehouden worden met Nederlandstalige of Engelstalige 
stukken. Als de stukken in het Nederlands zijn is het mogelijk daarnaast een Engelstalige 
samenvatting bij te leveren. Bij Nederlandstalige ALV’s is het mogelijk om internationale studenten 
de gelegenheid te bieden om vragen en opmerkingen te sturen via de mail. Deze kunnen dan door 
het bestuur via de mail beantwoord worden, op de ALV worden besproken of, zoals bij VIP gebeurt, 
hier een aparte bijeenkomst voor organiseren. VIP merkt echter dat er weinig gebruik wordt gemaakt 
van deze bijeenkomsten. In plaats daarvan verschijnen de internationale studenten regelmatig op de 
Nederlandstalige ALV´s. De ALV’s zijn voor deze studenten goed te volgen en als een deel moeilijk te 
begrijpen is wordt deze vertaald naar het Engels. 
 
Voordelen 
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- Een voordeel van een tweetalige vereniging is een divers aanbod van zowel Nederlandstalige 
als Engelstalige activiteiten. Hierdoor is de kans groter dat er voor elk lid interessante 
activiteiten tussen zitten.  

- Als studievereniging van de opleiding Psychologie is het mooi als SPiN een afspiegeling is van 
de opleiding. Als SPiN een tweetalige vereniging wordt richt zij zich op beide bachelortracks, 
wat in verhouding staat met de opleiding.    

- Internationale studenten krijgen de kans om te integreren in de Nederlandse cultuur, zowel 
op het gebied van taalvaardigheid als sociale omgang. Internationale studenten krijgen op 
deze manier meer de kans om de Nederlandse cultuur te leren kennen dan bij een 
Engelstalige vereniging. Bovendien kunnen Nederlandse studenten nog steeds hun Engelse 
taalvaardigheden verbeteren door middel van Engelstalige activiteiten.    

- Ook komt SPiN zo de leden tegemoet die moeite hebben met de Engelse taal. In de opleiding 
is men soms verplicht aan Engelstalige lessen deel te nemen, echter is het moeilijk in te 
schatten of deze mensen vrijwillig willen deelnemen aan Engelstalige SPiN-activiteiten. 
Mogelijk wilt of durft niet iedere student die moeite heeft met de Engelse taal naar 
dergelijke activiteiten te gaan. 
 

Nadelen 
- Bij een tweetalige vereniging is de mogelijkheid om gebruik te maken van het gehele aanbod 

van SPiN lastiger voor een internationaal lid. Activiteiten zijn wel open voor internationale 
leden maar als deze te weinig kennis van de Nederlandse taal hebben, zijn ze voor 
internationale studenten niet interessant. 
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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Zoals te lezen is in deze visie zijn er verschillende mogelijkheden om aan te sluiten op de nieuwe 
onderwijssituatie. Er moet gekozen worden welke richting SPiN de komende jaren op zal gaan. Het is 
een moeilijke kwestie waar veel over te zeggen is. De mening van de ALV wordt daarom zeer 
gewaardeerd. Het bestuur hoopt u door middel van dit stuk van voldoende informatie te hebben 
voorzien om uw advies te kunnen vormen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het VIIIe bestuur der SPiN 


