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Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Hierbij presenteert het VIIe bestuur der SPiN u de uitslag van de Najaarsenquête, die zij heeft 
afgenomen ten behoeve van de uitvoering van haar beleid. De resultaten van de enquête 
kunt u terugvinden in Bijlagen 1 en 2. Hieronder zullen de belangrijkste conclusies naar 
aanleiding van deze resultaten worden gerapporteerd. 
 
De enquête is gebruikt om op verschillende gebieden de mening van studenten te 
inventariseren. De vragen die gesteld zijn, hadden onder andere betrekking op het 
activiteitenaanbod, het aanbod van diensten en de bekendheid van deze diensten onder de 
studenten. Met behulp van deze vragen is gekeken naar eventuele verschillen in behoeften 
van Nederlandse en Duitse studenten. Daarnaast werd specifiek gevraagd naar SPiN-korting, 
samenvattingen, additionele literatuur en interesse in vacatures. Bovendien werden enkele 
vragen gesteld over bekendheid met de ALV’s en manieren om de ALV’s aantrekkelijker te 
maken. Tot slot werden studenten in de gelegenheid gesteld tips of opmerkingen mee te 
geven aan het bestuur. 
 
1. Diensten van SPiN  

Met betrekking tot de diensten van SPiN, werd studenten gevraagd van welke diensten zij op 
de hoogte zijn en van welke diensten zij gebruik maken. De resultaten (zie Bijlage 1) laten 
zien dat studenten over het algemeen redelijk goed op de hoogte zijn van de diensten die 
SPiN aanbiedt. Het hoogste scoort de boekverkoop: 94,4% van de respondenten is hiervan 
op de hoogte. 78,7% geeft bovendien aan op de hoogte te zijn van SPiN-korting. De 
antwoorden op de open vragen geven het bestuur echter redenen om te vermoeden dat 
veel studenten geen onderscheid hebben gemaakt tussen boekenkorting en SPiN-korting. 
Het bestuur concludeert hieruit dat het beter promoten van SPiN-korting en het 
verduidelijken van het verschil tussen boekenkorting en SPiN-korting wenselijk is.  
 

1.1 SPiN-korting  
Naast de algemene vragen over de diensten van SPiN, werd een aantal vragen gesteld die 
specifiek waren gericht op SPiN-korting. De antwoorden op deze vragen zijn wederom terug 
te vinden in Bijlage 1. 56,4% van de respondenten geeft aan wel eens gebruik te maken van 
SPiN-korting. Zoals hierboven echter al werd aangegeven, bestaat het vermoeden dat dit 
antwoord vertekend is. Daarnaast geeft 21,5% van de respondenten aan géén gebruik te 
maken van SPiN-korting, omdat zij niet op de hoogte zijn van de bedrijven die hierbij zijn 
aangesloten. Bij de vraag wat voor bedrijven respondenten interessant zouden vinden voor 
SPiN-korting, worden echter vrijwel alle opties aangevinkt (o.a. restaurants en indoor 
activiteitencentra). Het bestuur is daarom van mening dat het maken van een flyer, zoals 
vermeld in het beleid, een goede uitkomst biedt om leden op de hoogte te houden van de 
actuele SPiN-kortingen. Zij stelt zich bovendien ten doel om dit verenigingsjaar twee flyers 
uit te brengen waarop verschillende kortingen staan vermeld. De eerste flyer zal een 
algemene kortingsflyer zijn en zal in februari worden uitgebracht. De tweede flyer zal 
additionele zomerkortingen bevatten (hierbij valt te denken aan terrasaanbiedingen) en zal 
naar verwachting in mei worden uitgebracht. Deze kortingen worden gebaseerd op wat 
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respondenten aangaven interessant te vinden. Daarnaast acht het bestuur het van belang 
om SPiN-korting onder de aandacht te blijven brengen, zowel via de website als via 
collegepraatjes. 
 

1.2 Samenvattingen 

Ook over de samenvattingen van SPiN werd een aantal additionele vragen gesteld. Deze 
vragen hadden betrekking op bekendheid met de samenvattingen-wiki, het gebruik hiervan 
en eventuele interesse in het kopen van papieren samenvattingen op de SPiN-kamer (zie 
Bijlage 1). 39,2% van de respondenten geeft aan op de hoogte te zijn van de 
samenvattingen-wiki. Slechts 15,4% maakt ook daadwerkelijk gebruik van deze 
samenvattingen. Daarnaast zou slechts 23,3% van de respondenten papieren 
samenvattingen verkiezen boven online samenvattingen. Aan de hand van deze lage 
behoefte besluit het bestuur om niet opnieuw gebruik te gaan maken van papieren 
samenvattingen. Zij is van mening dat de wiki in de huidige staat niet kan concurreren met 
andere media (zoals Facebook) en wil mogelijkheden tot verbetering onderzoeken. Zij zal de 
samenvattingen-wiki daarom intern evalueren om hier een passende beslissing over te 
kunnen nemen.  
 

1.3 Additionele literatuur 

Naast de SPiN-korting en de samenvattingen, had een aantal vragen betrekking op de 
behoefte aan additionele literatuur. Gevraagd werd of studenten behoefte zouden hebben 
aan het kopen van additionele literatuur via SPiN, en binnen welk domein zij graag literatuur 
zouden willen kopen. Zoals ook terug te vinden is in Bijlage 1, geeft 46,6% van de 
respondenten aan interesse te hebben in het kopen van additionele literatuur via de 
boekenwebshop van SPiN. Aan de hand hiervan heeft het bestuur besloten bij docenten te 
rade te gaan en aan de hand hiervan een additionele boekenlijst samen te stellen, welke zo 
snel mogelijk op de boekenwebshop beschikbaar zal worden gesteld. Deze lijst zal bestaan 
uit boeken die interessant kunnen zijn voor studenten. 
 

1.4 Vacatures 

Bovendien werd, ter aanvulling op de algemene vragen met betrekking tot de diensten van 
SPiN, een aantal vragen gesteld welke betrekking hadden op de vacatures op de website. 
Van alle respondenten geeft slechts 24,9% aan op de hoogte te zijn van het huidige 
vacature-aanbod. Wel geeft 45,0% van de respondenten aan dat zij interesse hebben in de 
vacatures op de SPiN-site. Het bestuur concludeert hieruit dat het beter promoten van de 
vacature-pagina wenselijk is. In navolging van het beleid zal bij het doorvoeren van 
aanpassingen aan de website, een abonneerfunctie aan de vacaturepagina worden 
toegevoegd. Zodra deze geïmplementeerd is, zal het bestuur zowel de vacaturepagina als 
bovengenoemde abonneerfunctie opnieuw onder de aandacht brengen bij studenten. 
 

1.5 Conclusie  

De algemene conclusie die het VIIe bestuur trekt met betrekking tot de diensten van SPiN, is 
dat deze extra promotie verdienen. Met bovenstaande maatregelen hoopt het bestuur de 
bekendheid en het gebruik van deze diensten te stimuleren.  
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2. Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) 
Zoals eerder vermeld, werd in een gedeelte van de enquête ingegaan op de ALV’s van SPiN. 
Gevraagd werd of studenten op de hoogte waren van de inhoud van een ALV, of zij wel eens 
op een ALV waren geweest en wat een ALV voor hen aantrekkelijk zou maken. De 
antwoorden op deze vragen (ook terug te vinden in Bijlage 1) bevestigen de vermoedens van 
het bestuur met betrekking tot de ALV’s: een gedeelte van de respondenten (57,2%) geeft 
aan (een beetje) te weten wat een ALV inhoudt. Slechts 6,0% van de respondenten zegt 
echter wel eens op een ALV van SPiN te zijn geweest. Van de overige personen geeft 34% 
aan nog nooit een ALV te hebben bezocht omdat dit hen niet interesseert. Er worden echter 
ook vaak andere redenen aangegeven, zoals ‘Ik weet er voor mijn gevoel te weinig van’ 
(19,6%) of ‘Ik wist niet dat ik mocht komen’ (6,7%). Bij de vraag wat een ALV aantrekkelijker 
zou maken, geeft 50,9% aan dat meer informatie over de gang van zaken ofwel de te 
behandelen stukken een ALV voor hen aantrekkelijker zou maken. Het bestuur verwacht 
daarom dat de in het beleid beschreven maatregelen, zoals het uitbreiden van de ALV-
uitnodiging en het verschaffen van meer informatie aan commissies, effectief zullen zijn in 
het verhogen van de opkomst bij de ALV’s. Daarnaast neemt zij het inleiden en toelichten 
van ieder agendapunt tijdens de ALV zeer serieus, zij verwacht hiermee een laagdrempelige 
sfeer te creëren die leden meer betrekt bij de vergaderingen en hen een groter gevoel van 
inspraak geeft.  
 
 3. Inventarisatie behoeften Duitse leden  

Tot slot is deze enquête gebruikt om de behoeften van Nederlandse en Duitse studenten te 
inventariseren. Om een beeld te krijgen van de behoeften van Nederlanders en Duitsers en 
de eventuele verschillen hiertussen, is de respondenten gevraagd wat voor soort activiteiten 
hen aanspreekt. Daarnaast is hen gevraagd hoe vaak zij SPiN-activiteiten bezoeken en of zij 
vinden dat het huidige activiteitenaanbod aansluit op hun behoeften. Uit de resultaten, 
welke te vinden zijn in Bijlage 2, kan worden opgemaakt dat er slechts kleine verschillen 
bestaan tussen de voorkeuren van Nederlanders en Duitsers met betrekking tot het 
activiteitenaanbod van SPiN. In deze minimale verschillen is geen duidelijk patroon te 
herkennen. 14,1% van de Nederlandse respondenten bezoekt bijvoorbeeld graag lezingen, 
tegenover 23,7% van de Duitse respondenten. Echter, ook feesten worden door meer Duitse 
respondenten vaker als voorkeur aangegeven (30,2%) dan door Nederlandse respondenten 
(22,8%). Wel kan aan de hand van de resultaten worden geconcludeerd dat Nederlandse 
studenten over het algemeen vaker SPiN-activiteiten bezoeken dan Duitse studenten. 32,8% 
van de Nederlandse respondenten bezoekt nooit SPiN-activiteiten, tegenover 47,1% van de 
Duitse respondenten. Bovendien bezoekt 12,5% van de Nederlandse respondenten minimaal 
drie keer per maand een SPiN-activiteit, tegenover 2,86% van de Duitse respondenten. Als 
gekeken wordt naar de vraag of respondenten het activiteitenaanbod aan vinden sluiten op 
hun behoeften, kunnen geen duidelijke verschillen worden waargenomen. 75,6% van de 
Nederlandse respondenten zegt dat het activiteitenaanbod aansluit op hun behoeften, 
ditzelfde geldt voor 67,9% van de Duitse respondenten. Slechts 6,4% van de Nederlandse 
respondenten vindt het activiteitenaanbod niet aansluiten op hun behoeften, tegenover 
3,6% van de Duitse respondenten. De rest van de respondenten geeft aan geen SPiN-
activiteiten te bezoeken.  
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Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het vermoeden van het bestuur, namelijk dat 
Duitsers interesse zouden hebben in een ander type activiteiten, door de resultaten van 
deze enquête niet bevestigd wordt. Wel kan de conclusie worden getrokken dat 
Nederlandse studenten over het algemeen vaker SPiN-activiteiten bezoeken dan Duitse 
studenten. Het bestuur speelt hierop in door, zoals reeds omschreven in haar beleid, een 
taalcursusactiviteit te organiseren met als doel Duitse studenten eerder kennis te laten 
maken met SPiN. 
 
4. Opmerkingen en suggesties 

Aan het einde van de enquête bestond er ruimte voor studenten om suggesties te doen aan 
SPiN. De antwoorden die hier zijn gegeven zullen zowel worden doorgegeven aan het 
volgende bestuur van SPiN als worden meegenomen door het VIIe bestuur met betrekking 
tot daarvoor relevante beslissingen. 
 
5. Algemene conclusie 

Zoals eerder beschreven, geven de resultaten van de Najaarsenquête aanleiding voor het 
nemen van een aantal maatregelen. Een deel hiervan is reeds in het beleid omschreven, de 
overige maatregelen zijn ter aanvulling en hebben tot doel de in het beleid geformuleerde 
doelen met betrekking tot bovenstaande punten te behalen. De voortgang met betrekking 
tot de invoering van deze maatregelen zal terug te vinden zijn in het secretarieel 
halfjaarverslag, dat omstreeks eind februari gepresenteerd wordt.  
 

Het VIIe bestuur hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ziet eventuele 
vragen of opmerkingen graag tegemoet. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het VIIe bestuur der SPiN 
 

Tess Bombeeck - Voorzitter 

Renske van der Steen - Secretaris 

Elien van Rooijen - Penningmeester 

Inge van Dongen - Commissaris Formeel 
Job Vervoordeldonk - Commissaris Informeel 
Anki Verhagen - Commissaris Onderwijs 

Johannes Fiebig - Commissaris Externe Betrekkingen 
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Bijlage 1: Algemene resultaten Najaarsenquête 
 

 
Geslacht 

Man  123 (22.32 %) 

Vrouw  428 (77.68 %) 

n = 551 

# 551 

 
Ik ben ...jaars student 

1e  214 (38.84 %) 

2e  194 (35.21 %) 

3e  128 (23.23 %) 

4e  13 (2.36 %) 

5e  2 (0.36 %) 

6e  0 (0 %) 

7e  0 (0 %) 

8e  0 (0 %) 

n = 551 

# 551 

 
SPiN-lid 

Ja  510 (92.56 %) 

Nee  41 (7.44 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Actief lid 

Ja  82 (14.88 %) 

Nee  469 (85.12 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Ik woon op kamers 

Ja  369 (66.97 %) 

Nee  182 (33.03 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Hoe vaak per maand bezoek je SPiN-activiteiten? 

0  201 (36.48 %) 

1-2  294 (53.36 %) 

3-5  45 (8.17 %) 

6-9  7 (1.27 %) 

Meer dan 9  4 (0.73 %) 
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n = 551 

# 551 

 

 
Naar wat voor soort activiteiten gaat jouw voorkeur uit? (Meerdere antwoorden 
mogelijk) 

Lezingen  246 (45.9 %) 

Trainingen  102 (19.03 %) 

Feesten  373 (69.59 %) 

Sportactiviteiten  87 (16.23 %) 

Themadagen  158 (29.48 %) 

Reizen  201 (37.5 %) 

Sociale activiteiten  171 (31.9 %) 

Excursies  185 (34.51 %) 

Anders, namelijk:  16 (2.99 %) 

n = 536 
# 1539 

 

 
Word je graag op de hoogte gehouden van SPiN-activiteiten? Zo ja, geef aan hoe. 

Facebook  483 (90.45 %) 

Blackboard  124 (23.22 %) 

Twitter  5 (0.94 %) 

Linkedin  2 (0.37 %) 

Collegepraatjes  189 (35.39 %) 

Bord schrijven  113 (21.16 %) 

Flyers  134 (25.09 %) 

Ludieke promotie  80 (14.98 %) 

Anders, namelijk:  30 (5.62 %) 

n = 534 

# 1160 

 

 
Vind je dat het huidige activiteitenaanbod aansluit op jouw interesses en behoeften? 

Ja  405 (73.5 %) 

Nee, want:  31 (5.63 %) 

Ik bezoek geen SPiN-
activiteiten 

 115 (20.87 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Van welke diensten van SPiN ben je op de hoogte? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

Boekverkoop  513 (93.44 %) 

Online vacatures  161 (29.33 %) 

Online samenvattingen  242 (44.08 %) 

Bijles  167 (30.42 %) 
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SPiN-korting  432 (78.69 %) 

Ik ben niet op de hoogte van 
de diensten van SPiN 

 29 (5.28 %) 

n = 549 

# 1544 

 

 
Maak je wel eens gebruik van de diensten van SPiN? Zo ja, geef aan van welke diensten 
je gebruik maakt. 

Boekverkoop 
 467 (86.16 

%) 

Online vacatures  33 (6.09 %) 

Online samenvattingen 
 108 (19.93 

%) 

Bijles  12 (2.21 %) 

SPiN-korting 
 285 (52.58 

%) 

Ik maak nooit gebruik van 
diensten van SPiN 

 51 (9.41 %) 

n = 542 

# 956 

 

 
Heb je wel eens gebruik gemaakt van je SPiN-korting? Zo nee, waarom niet? 

Ja, ik maak wel eens gebruik 
van SPiN-korting 

 309 (56.39 %) 

Nee, ik maak geen gebruik van 
SPiN-korting, want: 

 221 (40.33 %) 

Ik wist niet van het bestaan 
van SPiN-korting 

 51 (9.31 %) 

Ik weet niet welke bedrijven bij 
SPiN-korting aangesloten zijn 

 118 (21.53 %) 

De bedrijven die aangesloten 
zijn bij SPiN-korting, zijn voor 
mij niet interessant 

 32 (5.84 %) 

Anders, namelijk  36 (6.57 %) 

n = 548 

# 767 

 

 
Wat voor soort bedrijven/winkels/aanbieders zou jij interessant vinden voor SPiN-
korting? 

Kappers  213 (39.74 %) 

Rijscholen  77 (14.37 %) 

Restaurants/eetcafés  456 (85.07 %) 

Kroegen  382 (71.27 %) 

Fietsenmaker  326 (60.82 %) 

Lunchrooms  312 (58.21 %) 

Cafetaria's  314 (58.58 %) 
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Slijterijen  160 (29.85 %) 

Klusbedrijven  50 (9.33 %) 

Indoor activiteitencentra (bijv. 
bowlen) 

 293 (54.66 %) 

Anders, namelijk:  22 (4.1 %) 

n = 536 

# 2605 

 

 

 
Heb je een indruk van wat een Algemene Ledenvergadering inhoudt? 

Ja  116 (21.05 %) 

Een beetje  199 (36.12 %) 

Nee, en ik zou graag meer 
willen weten 

 61 (11.07 %) 

Nee, en ik heb ook geen 
behoefte aan meer informatie 

 175 (31.76 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Ben je wel eens op een Algemene Ledenvergadering (ALV) van SPiN geweest? Zo nee, 
waarom niet? 

Ja,  33 (6 %) 

Dit is me goed bevallen  24 (4.36 %) 

Dit is me niet goed bevallen, 
omdat 

 7 (1.27 %) 

Nee, 
 510 (92.73 

%) 

Het interesseert me niet  187 (34 %) 

Ik weet er voor mijn gevoel 
te weinig van 

 108 (19.64 
%) 

Ik voel me niet betrokken bij 
SPiN 

 95 (17.27 %) 

Ik heb het te druk 
 166 (30.18 

%) 

Ik wist niet dat ik mocht 
komen 

 37 (6.73 %) 

Ik voel me er niet welkom  4 (0.73 %) 

Anders, namelijk  24 (4.36 %) 

n = 550 

# 1195 

 

 
Wat zou een ALV voor jou aantrekkelijk maken? 

Meer informatie over de gang 
van zaken bij de ALV 

 128 (26.5 %) 

Meer informatie over de te  118 (24.43 %) 
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behandelen stukken bij een ALV 

Als bekenden van me er ook 
heen gaan 

 234 (48.45 %) 

Anders, namelijk:  69 (14.29 %) 

n = 483 

# 549 

 

 
Ben je bekend met het huidige samenvattingen-aanbod van SPiN? 

Ja  216 (39.2 %) 

Nee  335 (60.8 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Maak je gebruik van de samenvattingen-wiki op de SPiN-site? Zo nee, waarom niet? 

Ja  85 (15.43 %) 

Nee,  460 (83.48 %) 

Ik wist niet van het bestaan 
van deze wiki 

 318 (57.71 %) 

Ik heb hier geen behoefte aan  79 (14.34 %) 

Anders, namelijk:  46 (8.35 %) 

n = 551 

# 988 

 

 
Zou je interesse hebben in het kopen van papieren samenvattingen op de SPiN-kamer? 

Ja,  277 (50.83 %) 

Ik zou dit fijner vinden dan 
online samenvattingen 

 127 (23.3 %) 

Maar ik vind online 
samenvattingen fijner 

 54 (9.91 %) 

Het maakt me niet uit of 
samenvattingen online of op 
papier staan 

 97 (17.8 %) 

Nee  253 (46.42 %) 

n = 545 

# 808 

 

 
Koop je wel eens psychologieboeken die geen verplichte literatuur zijn binnen het 
curriculum? 

Ja  114 (20.69 %) 

Nee  437 (79.31 %) 

n = 551 

# 551 
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Zou je interesse hebben in het kopen van additionele literatuur met korting via de 
SPiN-boekenwebshop? 

Ja  257 (46.64 %) 

Nee  294 (53.36 %) 

n = 551 

# 551 

 

 
Zo ja, binnen welk domein zou je graag additionele literatuur willen kopen bij SPiN? 

Persoon  169 (33.01 %) 

Brein  125 (24.41 %) 

Gedrag  143 (27.93 %) 

Ik heb geen interesse in 
additionele literatuur 

 242 (47.27 %) 

n = 512 

# 679 

 

 
Ben je op de hoogte van het huidige vacature-aanbod op de SPiN-site? 

Ja  137 (24.86 %) 

Nee  414 (75.14 %) 

n = 551 

# 551 

 
Heb je interesse in vacatures op de SPiN-site? 

Ja  248 (45.01 %) 

Nee  303 (54.99 %) 

n = 551 

# 551 

 

  
Legenda: 
n = aantal respondenten dat de vraag heeft gezien 
# = aantal ontvangen antwoorden 
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Bijlage 2: Resultaten behoeften Duitse studenten 
 
Histogram 1: Verdeling Duitse en Nederlandse studenten in aantallen 

 
 
Histogram 2: Verdeling Duitse en Nederlandse studenten in percentages 
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Cirkeldiagram 1: Voorkeur activiteiten van Nederlandse studenten 

 
 
Cirkeldiagram 2: Voorkeur activiteiten van Duitse studenten
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Histogram 3: Frequentie bezoek SPiN-activiteiten Nederlandse studenten 

 
 
Histogram 4: Frequentie bezoek SPiN-activiteiten Duitse studenten 
 

 
 
 
 



   Rapport n.a.v. Najaarsenquête 2014 

 

14 
 

Histogram 5: Vind je dat het activiteitenaanbod aansluit op jouw behoeften? Antwoorden 
Nederlandse studenten 

 
 
Histogram 6 Vind je dat het activiteitenaanbod aansluit op jouw behoeften? Antwoorden Duitse 
respondenten 

 

   

   

   

 


