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2. Voorwoord 
 

Geachte Algemene Leden Vergadering,  
 
hieronder ziet u een selectie van de resultaten van de SPiN-enquête 2011-2012. Mocht u 
geïnteresseerd zijn in andere gegevens kunt u dit kenbaar maken en zal het IVe bestuur u van de 
nodige informatie voorzien. Wilt u graag een specifieke vraag beantwoord hebben in de ALV welke 
niet beantwoord kan worden met de gegevens zoals deze hieronder staan gepresenteerd, dan kunt 
u dit tijdig kenbaar maken en dan zal het bestuur de vraag voor u mee nemen naar de ALV. Enkele 
onderwerpen die in de enquête aan bod kwamen zijn niet mee genomen in deze presentatie, te 
weten: De Algemene Leden Vergadering (ALV), de Opleidingscommissie (OLC), Facultaire 
Studentenraad (FSR), precieze beoordeling van HersenSPiNsels artikelen en de vacatures op de 
website.  

 
Veel leesplezier, 

Het IVe bestuur der SPiN 
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3. Deelnemers 

 
In totaal deden 222 deelnemers mee aan deze Enquête.  
 
-Van de deelnemers van de enquête hadden 193 deelnemers ( 86.94%) een Nederlandse 
nationaliteit en 27 deelnemers(12.16%) een Duitse nationaliteit.  
 -Van deze deelnemers zijn 131 (59.55%) geen actief lid. 89 (40.45%) van de deelnemers zijn actief 
lid bij SPiN of zijn dit geweest.   
 
Deze deelnemers komen uit verschillende studiejaren namelijk:  

1  65 (29.41 %) 

2  76 (34.39 %) 

3  51 (23.08 %) 

4  17 (7.69 %) 

5 of meer  12 (5.43 %) 

 
Het bestuur is tevreden met de spreiding over de jaargangen heen. Het is echter spijtig dat de 
enquête niet vaker is ingevuld. Dit is waarschijnlijk te danken door de methode van afname, 
namelijk elektronisch in plaats van schriftelijk. Ondanks de iets wat tegenvallende hoeveelheid 
respons denkt het bestuur dat de gegevens verkregen uit de enquête toch van enorme waarde zijn 
voor het verbeteren van SPiN. 

 
4. Resultaten 

 

Uit de data verkregen middels de enquête zijn de volgende punten naar voren gekomen.  
 

4.1 Algemeen 
 
Associatie SPiN: Als gevraagd wordt naar de associatie met SPiN dan geven mensen onder andere 
de volgende antwoorden: 
21% SPiN-feesten. 
20 % boekenverkoop. 
20% activiteiten. 
13.8 % gezelligheid.  
9.8% blauw. 
 
Wanneer gevraagd wordt of er nog dingen missen bij SPiN, dan wordt:  
14 maal gezegd dat er meer betrokkenheid onder de niet-actieve leden gewenst zou zijn.  
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De belangrijkste verdiensten van SPiN voor de leden volgens de leden zijn: 

Studieboeken met kortingen  201 (90.54 %) 

Feesten  141 (63.51 %) 

Studiegerelateerde activiteiten 
(lezingen, excursies) 

 130 (58.56 %) 

Sociale activiteiten  107 (48.2 %) 

Samenvattingen  94 (42.34 %) 

Kennismaken met andere 
studenten 

 76 (34.23 %) 

Werkveld gerelateerde activiteiten 
(Experience Your Future) 

 47 (21.17 %) 

Informatie, vragen en klachten over 
het onderwijs 

 25 (11.26 %) 

Anders, namelijk:  3 (1.35 %) 

Openingstijden: De openingstijden van de SPiN-kamer zijn volgens de leden ruim genoeg (53.6%). 
Volgens 30.18% is de SPiN-kamer te weinig open.  
 
Contributie: Het gemiddelde maximale bedrag wat de leden wilden betalen voor het lidmaatschap is 
14,22 euro. De verdeling was als volgt: 98 keer € 10,-. 57 keer  € 15,-.  41 keer € 20,-  en  9 keer € 25,-.  
(Hier worden alleen gegevens getoond die 5 keer of vaker voor kwamen in de data.) 
SPiN-leden hebben liever niet dat de contributie voor meerdere jaren in een keer afgeschreven word 
(59.27%), een kwart(23.98%) wil dit wel en 16.74% is neutraal.  
 
Boekverkoop: SPiN-leden (55.45%) zijn niet blij met de boekenverkoop in blokken. SPiN-leden 
(72.6%) zijn wel tevreden met de openingstijden van de samenvattingen- en boekenverkoop. 
 
SPiN Studiehulp: Als SPiN lokalen gaat reserveren voor studiegroepen wil de meerderheid van de 
SPiN-leden (74.66%) hiervan gebruik maken. SPiN-leden willen het liefst bijles in Statistiek, Domein 
Brein en Methodologische vakken.  
 

Alumnibeleid: Als SPiN-leden Alumni worden wensen deze graag de mogelijkheid tot het volgende: 

Alumnidag  72 (36.55 %) 

Alumniactiviteit  71 (36.04 %) 

11 maal gezegd dat er meer carrière of werkveldgerelateerde activiteiten of contactmomenten met 
het werkveld zouden moeten komen.   
10 maal gezegd dat de boekenverkoop niet naar de wens van de leden functioneert.  
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Ontvangen van de HersenSPiNsels  93 (47.21 %) 

Uitnodiging voor het SPiN-congres  66 (33.5 %) 

Ik heb geen behoefte om alumni te worden  68 (34.52 %) 

Ik zou graag....  7 (3.55 %) 

 
 
 

  

HersenSPiNsels: De HersenSPiNsels worden door ongeveer 70% van de leden gelezen.  

- De domeinspecifieke artikelen en het artikel van Jules Ellis worden goed gewaardeerd. 
Gemiddeld ongeveer 60% van de leden leest dit graag. 

- Iets minder goed worden het artikel Hotspot en het gedicht gewaardeerd. Ongeveer 40 % 
van de leden leest dit graag 

Almanak: SPiN-leden zijn gemiddeld bereid 10 euro te betalen voor een Almanak. Een kwart van de 
leden ( 25.13%) geeft aan geen behoefte te hebben aan een almanak. 
 

Promotie: De leden worden graag op de hoogte gebracht via: 

Blackboard  181 (82.27 %) 

Facebook  142 (64.55 %) 

Website  120 (54.55 %) 

Collegepraatje  115 (52.27 %) 

Nieuwsbrief per mail  100 (45.45 %) 

Posters  57 (25.91%) 

Bordjes in het DE café  41 (18.64 %) 

Flyers  31 (14.09 %) 

Twitter  10 (4.55 %) 

 
 
SPiN-applicatie: 60% van de SPiN-leden is geïnteresseerd in de SPiN-applicatie.  
 
Inschrijven: SPiN-leden willen zich het liefst inschrijven via de site (73.3%). Dit is nu echter nog niet mogelijk 
maar hier wordt aan gewerkt. Daarnaast schrijven leden zich het liefst in op de SPiN-kamer zelf (24.89%) 

SPiN-feesten: De leden van SPiN hebben de voorkeur  voor een feest in  Café van  Buren (32.88 %), 
met daaropvolgend Doornroosje (18.92 %) en de Drie Gezusters (16.22 %).  

SPiN-borrels: De leden van SPiN zijn ambivalent over de SPiN-borrels. 
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Activiteiten beoordeling: De activiteiten, georganiseerd op het moment van het opstellen van de 
enquête, werden als volgt beoordeeld: 

 

SPiN-leden hebben het liefst een SPiN-activiteit doordeweeks, in de avonduren of op vrijdag middag. 

 

 
 

Dank aan allen die deze enquête hebben ingevuld en dank aan de Training & Informatiecommissie 
voor de hulp bij het analyseren van de data. 

 
Met vriendelijk groet, 

Het IVe bestuur der SPiN 


