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Geachte algemene ledenvergadering, 
 
Hierbij presenteert het IXe bestuur der SPiN u de uitslag van de Winterenquête, die zij heeft 
afgenomen ten behoeve van de uitvoering van haar beleid. De volledige resultaten van de enquête 
kunt u terugvinden op de website. In dit verslag zullen de belangrijkste conclusies en actiepunten 
naar aanleiding van deze resultaten worden gerapporteerd.  
 
De enquête is afgenomen om een helder beeld te scheppen van zowel de gebieden waarop SPiN 
goed functioneert, als de gebieden waarop zij zich verder kan ontwikkelen. In de enquête zijn vragen 
opgenomen specifiek gericht op het lopende jaar en het huidig beleid. Zo zijn vragen opgenomen 
over de internationalisering, de integratie, het online inschrijfsysteem Eventix en de SPiN-applicatie. 
De enquête is opgesteld en geanalyseerd door de evaluatiewerkgroep, bestaande uit twee oud 
bestuursleden en twee huidig bestuursleden. De enquête is afgenomen in december 2016 en januari 
2017. Niet-ingevulde vragen zijn niet meegenomen in de analyses. In totaal waren er 568 
respondenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het IXe bestuur der SPiN 
 
 

1. Diensten van SPiN 
 

Met betrekking tot de diensten van SPiN werd respondenten gevraagd wat voor hen de belangrijkste 
dienst(en) van SPiN zijn, welke dienst(en) van SPiN de meeste verbetering vereisen, naar welk soort 
activiteiten de voorkeur uitgaat en of er nog iets ontbreekt in het huidige activiteitenaanbod.  
 
 1.1 Samenvattingen 
Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat het aanbieden van samenvattingen voor veel 
respondenten een belangrijke dienst is (38 procent). Echter wordt aangegeven door de 
respondenten dat deze dienst de meeste verbetering vereist (29 procent). Het IXe bestuur heeft dit 
jaar een externe partner gevonden die samenvattingen met korting zal leveren aan SPiN leden. 
Vanwege interne problemen bij de partner is het tijdens het eerste semester nog niet mogelijk 
geweest om samenvattingen te leveren. Tijdens het tweede semester zullen wel voor verschillende 
vakken samenvattingen worden geleverd. Hiervoor zullen zowel het bestuur als de externe partner 
gaan promoten. Verder zal zij kijken naar de mogelijkheden om te zorgen dat in het volgende 
verenigingsjaar de samenvattingen tijdens het eerste semester worden geleverd, om vervolgens een 
advies uit te brengen aan het Xe bestuur over eventueel behoud van deze partner.  
 
 1.2 Promotie 
Uit de resultaten blijkt dat derdejaarsstudenten studiegerelateerde en werkveldgerelateerde 
activiteiten belangrijker vinden dan eerste- en tweedejaarsstudenten. Over het algemeen lijken 
eerste- en tweedejaarsstudenten meer geïnteresseerd in feesten/sociale activiteiten en 
samenvattingen. Wanneer voor een activiteit veel promotie nodig is, kan rekening worden gehouden 
met de focus van deze promotie. Zo kan bijvoorbeeld worden gekozen om voor 
werkveldgerelateerde activiteiten vooral te promoten bij derdejaarsstudenten, terwijl voor feesten 
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de focus bij de eerste- en tweedejaarsstudenten ligt. Het verschil in interesse tussen de verschillende 
jaarlagen is niet zodanig hoog dat promotie enkel in een bepaalde jaarlaag uitgevoerd zal worden. 
Echter beschouwt het IXe bestuur het als nuttig om de focus van promotie voor bepaalde activiteiten 
aan te passen aan de doelgroep van die activiteit. Ook zal het bestuur doorgeven aan het Xe bestuur 
eventueel rekening te houden in de jaarplanning met deze voorkeuren per jaarlaag.  
 
 1.3 Reizenaanbod 
Het grootste deel van de respondenten beschouwt het huidige reizenaanbod als voldoende (87,7 
procent). Suggesties die worden gegeven voor nieuwe soorten reizen zijn onder andere reizen naar 
Nederlandse steden en een uitwisseling. Het IXe bestuur zal aan het Xe bestuur meegeven dat er 
vraag is naar meer reizen naar Nederlandse steden. Om dit te vervullen zou de Settelcommissie ieder 
jaar als één van haar activiteiten een reis/excursie naar een Nederlandse stad kunnen organiseren. 
Verder is de Uitwisselingscommissie opgestart en zal zij gaan zoeken naar universiteiten in andere 
landen waarmee uitwisselingen kunnen worden georganiseerd. 
 
 1.4 Algemene activiteitenaanbod 
Het grootste deel van de respondenten geeft aan niks te missen in het huidige activiteitenaanbod 
van SPiN (77,1 procent). Respondenten die wel suggesties geven voor nieuwe activiteiten, noemden 
onder andere kleinere activiteiten (zoals borrels, poolen, spelletjesavonden), meer activiteiten voor 
eerstejaars en meer studiegerelateerde activiteiten. Het IXe bestuur gaat deze voorkeuren doorgeven 
aan het Xe bestuur, zodat zij kunnen kijken over het eventueel vervangen van een grote activiteit 
door kleine activiteiten. Bovendien zal het bestuur gaan experimenteren met het organiseren van 
lezingen tijdens de pauze, hiermee hoopt het bestuur meer studenten te kunnen bereiken.  
 

2. Internationalisering 
 

Met betrekking tot de internationalisering werd onder andere naar de mening over de taligheid van 
de activiteiten, de ALV en de HersenSPiNsels gevraagd. Ook werd gevraagd naar de integratie tussen 
studenten van de verschillende bachelortracks en activiteiten gericht op de integratie in Nederland.  
 
 2.1 Activiteiten 
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten over het algemeen tevreden zijn over de huidige 
verhouding tussen Nederlandstalige en Engelstalige activiteiten (66,2 procent). Het deel van de 
respondenten dat aangaf meer Engelstalige activiteiten te willen (17,9 procent) bleek net zo groot als 
het deel van de respondenten dat meer Nederlandstalige activiteiten wenste (15,9 procent). 
Wanneer deze resultaten werden uitgesplitst op bachelortrack, bleek een logische verdeling waarbij 
binnen de Engelstalige bachelortrack een groot deel van de respondenten meer Engelstalige 
activiteiten wenste en binnen de Nederlandstalige bachelortrack een groot deel van de 
respondenten meer Nederlandstalige activiteiten wenste. Aangezien deze groepen van gelijke 
grootte zijn, concludeert het IXe bestuur dat de huidige verhouding tussen Nederlandstalige en 
Engelstalige activiteiten aansluit bij de wensen van de respondenten. Echter zal zij doorgeven aan het 
Xe bestuur deze tevredenheid onder haar leden in de gaten te houden, aangezien de groep 
respondenten van de Engelstalige track naar verwachting in de komende jaren zal groeien.  
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2.2 ALV 
De meerderheid van de respondenten geïnteresseerd in een ALV gaf aan dat hun motivatie niet zou 
veranderen wanneer een ALV in het Engels wordt gehouden (38,7 procent). De groep waarbij de 
motivatie negatief zou veranderen (18,5 procent) is net zo groot als de groep waarbij de motivatie 
positief zou veranderen (14,8 procent). Het IXe bestuur heeft daarom besloten geen Engelstalige ALV 
te houden. Op basis van deze resultaten blijkt namelijk dat de groep die hier positief tegenover staat 
net zo groot is als de groep die hier negatief tegenover staat. Het bestuur wilt niet de taligheid van 
de ALV veranderen en daarmee (Nederlandssprekende) geïnteresseerd afschrikken omdat het 
bestuur het nog steeds van groot belang vindt dat de kwaliteit van de ALV goed blijft. Echter zal zij 
aan het Xe bestuur doorgeven de verandering in motivatie onder haar leden in de gaten te houden, 
aangezien de groep respondenten van de Engelstalige track naar verwachting in de komende jaren 
zal groeien. 
 
 2.3 HersenSPiNsels 
Uit de resultaten blijkt dat de grote meerderheid van de respondenten die de HersenSPiNsels lezen 
de verhouding goed vindt (52,2 procent). De groep respondenten die aangeeft dat er te veel 
Engelstalige artikelen in staan (7,8 procent) is van gelijke grootte als de groep respondenten die 
aangeeft dat er te veel Nederlandstalige artikelen in staan (3,6 procent). Het IXe bestuur zal deze 
verhouding van artikelen van de HersenSPiNsels dan ook aanhouden. Ook hierbij zal zij echter 
doorgeven aan het Xe bestuur de tevredenheid over de verhouding tussen Nederlandstalige en 
Engelstalige artikelen in de HersenSPiNsels in de gaten te houden, aangezien de groep respondenten 
van de Engelstalige track naar verwachting in de komende jaren zal groeien. 
 
 2.4 Integratie tussen bachelortracks 
Uit de resultaten blijkt dat maar weinig respondenten contact heeft met de andere bachelortrack. De 
gemiddelde score op deze vraag ligt zowel voor de Nederlandse als de Engelse bachelortrack 
respondenten tussen ‘Weinig’ en ‘Heel weinig’. Uit de resultaten blijkt ook dat de respondenten over 
het algemeen gemiddeld behoefte aan contact met de andere Bachelortrack hebben. De gemiddelde 
score op deze vraag ligt voor de Nederlandse en Engelse bachelortrack respondenten tussen 
‘Gemiddeld’ en ‘Weinig’. Het IXe bestuur is van mening dat een grote factor in de integratie tussen de 
verschillende tracks ligt bij de introductie. Zij zal daarom deze resultaten doorgeven aan de 
Introductiecommissie en met hen overleggen of zij hier een rol in zouden willen spelen.  
 
 2.5 Integratie in Nederland 
Uit de algemene resultaten blijkt dat slechts onder 15 procent van de respondenten de voorkeur 
uitgaat naar activiteiten gericht op de integratie in Nederland. Echter blijkt dat dit percentage binnen 
de Engelstalige bachelortrack ligt op 30 procent. Dit resultaat is voor het IXe bestuur een bevestiging 
dat er onder de studenten van de Engelstalige bachelortrack behoefte is aan activiteiten die een 
bijdrage leveren aan de integratie in Nederland. Het bestuur is daarom tevreden met de oprichting 
van de Settelcommissie en zal het Xe bestuur adviseren deze commissie te behouden. 
 

3. Betrokkenheid en toegankelijkheid 
 

Met betrekking tot de betrokkenheid van haar leden is gevraagd naar welke acties respondenten 
meer persoonlijk betrokken laten voelen bij SPiN. Met betrekking tot de toegankelijkheid van SPiN en 
het bestuur is gevraagd in hoeverre het bestuur als toegankelijk/benaderbaar wordt beschouwd, in 
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hoeverre respondenten zich welkom voelen op de SPiN-kamer en welke opties de SPiN-kamer meer 
zouden laten voelen als een woonkamer.  
 
 3.1 Verhogen betrokkenheid 
Over het algemeen voelen respondenten zich het meest persoonlijk betrokken door themadagen (45 
procent). Ook kamerborrels, tentamenacties en verjaardagsemails verhogen de betrokkenheid van 
de respondenten. Dit jaar heeft het IXe bestuur tentamenacties opnieuw ingevoerd. Het bestuur is 
tevreden over de verhoging van betrokkenheid van 30 procent bij de leden en zal daarom de 
tentamenacties voortzetten. Het verkiezen van een lid van de maand heeft niet het effect waar het 
bestuur op hoopte, echter vindt het bestuur het een prettige manier om blijk van waardering te uiten 
naar specifieke leden. Daarom zal zij ook deze actie voortzetten.  
 
 3.2 Toegankelijkheid bestuur 
Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel van de respondenten het SPiN-bestuur als 
toegankelijk/benaderbaar beoordeelt (81,5 procent). Slechts een klein percentage (4,2 procent) geeft 
aan het bestuur helemaal niet als toegankelijk/benaderbaar te beoordelen. Het IXe bestuur is zeer 
tevreden over deze resultaten. Zij acht het als belangrijk dat zij toegankelijk/benaderbaar is voor haar 
leden, deze resultaten bevestigen dat dit voor het grootste deel van de leden het geval is.  
 
 3.3 Toegankelijkheid SPiN-kamer 
Over het algemeen voelen respondenten zich in ieder geval deels welkom in de SPiN-kamer. Slechts 
een klein percentage van 12,5 procent voelt zich niet welkom op de SPiN-kamer, terwijl 51,4 procent 
zich volledig welkom voelt op de SPiN kamer. Het IXe bestuur is tevreden met deze resultaten. Echter 
is er nog ruimte voor verbetering, aangezien slechts de helft van de respondenten zich volledig 
welkom voelt op de SPiN-kamer.  
Respondenten geven aan dat eetacties op de SPiN-kamer zouden zorgen voor een sterker 
woonkamer-gevoel. Verder zouden kleine activiteiten en bordspellen bijdragen aan dit gevoel. Naar 
aanleiding van deze resultaten zal het IXe bestuur zich inzetten voor het acquireren van eten voor op 
de SPiN-kamer en zal zij een nieuw bordspel aanschaffen. Hiermee hoopt het bestuur het aantal 
respondenten dat zich welkom voelt op de SPiN-kamer te verhogen. 
 

4. Modernisering 
 

Dit jaar maakt de vereniging voor het eerst gebruik van het online inschrijfsysteem Eventix. In de 
enquête is gevraagd naar de beoordeling van het gebruik van dit systeem onder de respondenten. 
Ook is gevraagd naar de behoefte aan een SPiN-app en welke opties deze app zouden moeten 
hebben om hem interessant te maken.  
 
 4.1 Eventix 
Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid van de respondenten tevreden is met het systeem 
Eventix en dit systeem als nuttig beschouwen. Deze tevredenheid is zichtbaar binnen alle jaarlagen, 
dus ook bij studenten die bekend zijn met het systeem dat werd gehanteerd in voorgaande jaren. 
Respondenten geven aan dat inschrijven op de SPiN-kamer aantrekkelijker blijft onder andere door 
de goedkopere prijs, prettige service en de mogelijkheid om meer mensen te leren kennen. Hieruit 
concludeert het IXe bestuur dat het online inschrijfsysteem als positief wordt ervaren, maar de 
mogelijkheid tot contact met haar leden niet wegvalt. Hierom zal zij dit systeem blijven hanteren. 



          Conclusies Winterenquête 

 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05a     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m do 10.30-15.30 
Vrij 10.30-14.00         024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com     www.spin-nijmegen.com 

 
 4.2 SPiN-applicatie 
Uit de resultaten bleek dat de hoeveelheid respondenten die interesse hebben in een SPiN-applicatie 
ongeveer uit de helft van het totale aantal respondenten bestond, namelijk 51,8 procent. Het IXe 
bestuur heeft besloten dat deze interesse van de respondenten hoog genoeg ligt voor het verder 
exploreren van de opties voor een SPiN-applicatie. Uit de enquête bleek dat de respondenten aan 
aantal opties graag willen zien op de SPiN-app zoals een overzicht van activiteiten, een mogelijkheid 
om zich in te schrijven voor activiteiten en een overzicht van artikelen die beschikbaar zijn voor de 
leenservice. Het IXe bestuur neemt deze opties mee bij het verdere onderzoek naar mogelijkheden 
voor een SPiN-app. 
 

5. Algemene conclusie 
 

Gegeven resultaten van de Winterenquête geven aanleiding tot het nemen en behouden van een 
aantal maatregelen. De resultaten geven een bevestiging van het huidig beleid op gebied van 
taligheid van de activiteiten, ALV en HersenSPiNsels en op het gebied van de toegankelijkheid van het 
bestuur en de SPiN-kamer. Het bestuur zal nog een aantal maatregelen treffen op het gebied van 
activiteitenaanbod, onder andere door te gaan experimenteren met lezingen tijdens de pauze.  
Verder zal het IXe bestuur het gebruik van het online inschrijfsysteem Eventix voortzetten en zal zij 
kijken naar verdere opties voor de SPiN-applicatie.  
De voortgang met betrekking tot doorvoering van deze maatregelen zal te vinden zijn in het verslag 
van de voorjaarsenquête, dat omstreeks eind mei gepresenteerd zal worden.  
 
Het IXe bestuur wilt graag de externe leden van de evaluatiewerkgroep (Bas Romeijn en Chris van 
Heijster) hartelijk bedanken voor hun inzet bij het opstellen en analyseren van de Winterenquête. 
Het bestuur kijkt uit naar een verdere samenwerking bij het opstellen en analyseren van de 
Voorjaarsenquête.  
 
Het IXe bestuur hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ziet eventuele vragen of 
opmerkingen graag tegemoet.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het IXe bestuur der SPiN 
 
Els van Loo – Voorzitter 
Nina Pijpers – Secretaris 
Jelle Gerritsma – Penningmeester 
Giulio Severijnen – Commissaris Formeel 
Eefje Jongstra – Commissaris Informeel 
Muriël Neeleman – Commissaris Onderwijs 
Michelle Geurts – Commissaris Externe Betrekkingen 

 


