
    Voorstel commissiewijziging 
 
 

Studievereniging Psychologie in Nijmegen  Montessorilaan 3  
Kamer A.00.05c     6525 HR Nijmegen 
Ma t/m vr 10.00-15.00    024-361 25 88 
info@spin-nijmegen.com    http://www.spin-nijmegen.com  

1. VOORWOORD 
 
Geachte leden van de ALV, 
 
Het verenigingsjaar 2012-2013 loopt langzamerhand ten einde, een jaar waarin de contacten binnen 
het onderwijs goed zijn ontwikkeld. Uit deze contacten zijn goede samenwerkingen en vruchtbare 
ideeën voortgekomen. Er is ook contact geweest met Eric Maris, docent en onderzoeker binnen de 
Radboud Universiteit en het Donders Instituut, die een idee had voor een nieuwe activiteit binnen 
SPiN. Hij stelde voor om het concept TED Talks bij ons te introduceren. Het Ve bestuur der SPiN wil 
graag blijven vernieuwen en wil daarom middels dit stuk een wijziging voorstellen in de huidige 
Lezing- en Debatcommissie. Een verder uitwerking zal verder in dit stuk volgen. Vragen over dit 
voorstel kunnen uiteraard gesteld worden tijdens de algemene ledenvergadering. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Ve bestuur der SPiN 
 

2. VOORSTEL 
 
TED Talks 
Een TED Talk is een speech van een inspirerend persoon over zijn/haar gebied van expertise. Het zijn 
toegankelijke filmpjes van ongeveer 15 min, waarin wordt verteld over de wetenschap, het 
bedrijfsleven of dagelijkse fenomenen. Het motto van TED is dat het ideeën zijn die het verdienen om 
verspreid te worden. De honderden TED Talks die te vinden zijn, zijn verslavend: ze zijn razend 
interessant en zorgen voor inspiratie. Door auditieve en visuele stimuli te gebruiken tijdens lezingen, 
wordt kennis meteen tastbaar en het zorgt voor goede discussiepunten. TED Talks zijn daarom een 
goed instrument om lezingen vernieuwend te houden en ideeën te verspreiden. 
 
Het Ve bestuur der SPiN wil zodoende graag een nieuw soort activiteit introduceren; een TED Talks 
lezing. Het idee is dat een bekende wetenschapper, zoals Daniël Wigboldus of Peter Hagoort, over 
een onderwerp vertelt en dit toelicht aan de hand van zijn of haar favoriete TED Talks. Naar 
aanleiding van deze filmpjes zal een discussie worden gestart met het publiek. De lezing zal hierdoor 
sterk het karakter van een debat krijgen. Eric Maris heeft aangeboden te willen helpen bij het vinden 
van sprekers. Ook heeft hij de mogelijkheid de discussie op gang brengen door honours studenten 
zich te laten voorbereiden op de lezing en hieraan deel te laten nemen. 
 
Concreet is het voorstel dat de Lezing- en Debatcommissie vanaf verenigingsjaar 2013-2014 6 
lezingen en 4 TED Talks lezingen zal organiseren. Op dit moment organiseert de Lezing- en 
Debatcommissie 9 lezingen en 2 debatten. Omdat de TED Talks lezingen sterk het karakter krijgen 
van een debat, zullen de debatten zoals ze dit jaar zijn georganiseerd, vervallen. Het Ve bestuur der 
SPiN stelt voor om het budget voor de commissie gelijk te houden. De Lezing- en Debatcommissie 
heeft dit jaar minder subsidie gebruikt dan inbegroot en om die reden denken we dat 250 euro 
voldoende is voor de nieuwe commissie. 
 

mailto:info@spin-nijmegen.com�
http://www.spin-nijmegen.com/�

	1. Voorwoord
	2. Voorstel

