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Geachte Algemene Ledenvergadering, 
 
Hierbij presenteert het VIIe bestuur u de uitslagen van de halfjaarlijkse enquête, afgenomen in maart 
2015. Met de afname van deze enquête heeft het bestuur getracht een helder beeld te scheppen van 
zowel de gebieden waarop SPiN goed functioneert, als de gebieden waarop zij zich verder kan 
ontwikkelen. De verkregen gegevens zullen in de komende periode door het bestuur worden 
besproken en aan de hand hiervan zullen indien nodig kleine veranderingen worden doorgevoerd. De 
resultaten van de enquête zijn overzichtelijk weergegeven in tabellen, welke van een korte 
toelichting zijn voorzien. Het bestuur is bovendien graag bereid onderstaande resultaten mondeling 
toe te lichten in de algemene ledenvergadering van 28 april 2015. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het VIIe bestuur der SPiN 
 
 

1. Deelnemers 

 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevens van alle respondenten. In totaal hebben 
305 personen de enquête ingevuld. Het grootste gedeelte hiervan is eerstejaars (46,9%) of 
tweedejaars (32,8%) student, vrouw (76,7%), psychologiestudent (99,7%), SPiN-lid (95,4%), geen 
actief lid (83,6%) en woont op kamers (68,5%). 
 

Vraag Antwoordopties Absolute aantal Percentage 

Ik ben … jaars 
student 

1e 143 46,89% 

 2e 100 32,79% 

 3e 51 16,72% 

 4e 7 2,30% 

 5e 3 0,98% 

 6e 1 0,33% 

    

Leeftijd 18 43 14,10% 

 19 74 24,26% 

 20 80 26,23% 

 21 54 17,70% 

 22 27 8,85% 

 23 12 3,93% 

 24 13 4,26% 

 25 2 0,66% 

    

Geslacht Man 71 23,78% 

 Vrouw 234 76,72% 

    

Nationaliteit Nederlands 220 72,13% 

 Duits 79 25,90% 

 Anders 3 0,98% 

 Niet ingevuld 3 0,98% 
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Opleiding Psychologie 298 97,70% 

 Anders 1 0,33% 

 Niet ingevuld 6 1,97% 

    

SPiN-lid Ja 291 95,41% 

 Nee 14 4,59% 

    

Actief-lid Ja 50 16,39% 

 Nee 255 83,61% 

    

Woon je op 
kamers? 

Ja 209 68,52% 

 Nee 96 31,48% 

 
2. Resultaten 

 
Deelname aan SPiN-activiteiten 
Het grootste gedeelte van de respondenten (60,3%) bezoekt één tot twee SPiN-activiteiten per 
maand. Daarnaast geeft een aanzienlijk deel van de respondenten (32,5%) aan gemiddeld nul 
SPiN-activiteiten per maand te bezoeken. 
 

Hoeveel SPiN-activiteiten 
bezoek je per maand? 

Absoluut aantal % 

0 99 32,46% 

1-2 184 60,33% 

3-4 20 6,56% 

5-6 0 0% 

Meer dan 6 2 0,66% 

 
Voorkeur voor activiteiten 
De SPiN-feesten genieten de hoogste populariteit onder de respondenten. Maar liefst 63,6% 
geeft aan dat hun voorkeur ligt bij het bezoeken van SPiN-feesten. De feesten worden opgevolgd 
door lezingen (53,9%), themadagen (33,4%), reizen (33,4%) en excursies (28,8%). 
 

Naar wat voor soort 
activiteiten gaat je voorkeur 
uit?* 

Absoluut aantal 
(totaal = 299) 

% van totaal 

Feesten 190 63,55%  

Lezingen 161  53,85% 

Themadagen 100 33,44%  

Reizen 100 33,44%  

Excursies 86 28,76%  

Sociale activiteiten 71  23,75%  

Trainingen 66  22,07% 

Werkveld/oriëntatie 66 22,07%  

Sportactiviteiten 36 12,04% 
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Anders 7  2,34%  

*Bij deze vraag waren er meerdere antwoorden mogelijk 
 
Communicatie over activiteiten* 
Respondenten geven aan het liefst via Facebook op de hoogte te willen worden gehouden van 
aankomende SPiN-activiteiten (88,7%). Hierop volgend geven respondenten voorkeur voor 
collegepraatjes (41,2%), informatie op het bord in de collegezaal (21,0%), Blackboard (19,6%), Flyers 
(18,9%) en de nieuwsbrief (18,6%).  
 

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

Absoluut aantal (totaal = 291) % van totaal 

Facebook 258 88,66%  

Collegepraatjes 120  41,42%  

Bord schrijven 61  20,96%  

Blackboard 57  19,59%  

Flyers 55  18,90%  

Nieuwsbrief 54  18,56 %  

Ludieke promotie 35  12,03%  

Anders 8  2,75%  

Twitter 2  0,69 %  

Linkedin 1  0,34 %  

*bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 
 
Aansluiting activiteitenaanbod op interesses 
Het grootste gedeelte van de respondenten geeft aan dat het huidige activiteitenaanbod aansluit op 
hun interesses en behoeften (77,1%). Van de overige respondenten geeft 7,0% aan dat dit niet het 
geval is, de rest van de respondenten (16,0%) geeft aan geen SPiN-activiteiten te bezoeken. Bij deze 
vraag werd tevens de mogelijkheid gegeven om aan te geven waarom respondenten het 
activiteitenaanbod niet op hun wensen vinden aansluiten. Veel voorkomende antwoorden hierbij zijn 
dat studiegerelateerde activiteiten voornamelijk zijn gericht op het domein Persoon en dat 
activiteiten ongelukkig worden gepland. 
 

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

Absoluut aantal % 

Ja 232  77,08% 

Nee, want 21 6,98% 

Ik bezoek geen SPiN-activiteiten 48 15,95% 

 
Wensen Duitse studenten 
Wat zijn voor jou redenen om naar een SPiN-activiteit te gaan? 
De redenen die Duitse studenten aandragen voor het bezoeken van SPiN-activiteiten zijn 
voornamelijk gericht op sociale aspecten: veel studenten geven aan dat ze voor de gezelligheid 
komen. Daarnaast wordt door respondenten veel aangegeven dat zij de activiteiten interessant 
vinden, dat zij activiteiten bezoeken ter oriëntatie op het werkveld, of dat zij deelnemen vanwege 
het aanbod van onderwerpen die niet in het reguliere programma voorkomen (bijvoorbeeld de 
Training Rattenbrein). 
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Wat zijn voor jou redenen om niet naar een SPiN-activiteit te gaan? 
Studenten geven aan dat ze liever niet ’s avonds activiteiten bezoeken omdat ze vaak nog naar 
Kranenburg moeten reizen. Wanneer vrienden geen lid zijn of niet meegaan is dat ook een 
belangrijke reden om niet deel te nemen aan SPiN-activiteiten. Bovendien geeft een kleine groep 
studenten aan last te hebben van een taalbarrière en bang te zijn om Nederlands te praten. Wel 
moet het bestuur opmerken dat de resultaten lichtelijk vertekend zijn omdat ook Nederlandse 
studenten deze vraag hebben ingevuld. Deze resultaten zijn wel ingevoerd en meegenomen omdat 
het bestuur deze informatie desondanks als waardevol beschouwt. 
 
Tentamenacties en Tentamenborrels 
Uit de resultaten blijkt dat 35,8% van de respondenten SPiN wel eens heeft zien staan bij een 
tentamenzaal. De overige respondenten (64,2%) geven aan dit nog nooit te hebben gezien. Van de 
respondenten die de tentamenacties zijn opgevallen, vond het grootste gedeelte dit leuk en attent. 
Een klein gedeelte van de studenten gaf aan de acties niet de moeite waard te vinden. 
 

Heb jij ons al eens bij een 
tentamenzaal zien staan 
tijdens een tentamenactie? Zo 
ja, wat vond je hiervan? 

Absoluut aantal % 

Ja 107 35,79% 

Nee 192 64,21% 

 
Naast de tentamenacties, geeft ongeveer de helft van de respondenten (55,9%) aan van het bestaan 
van de after-tentamenborrels af te weten. De andere helft (44,2%) was nog niet op de hoogte van 
het bestaan van deze borrels. 
 

Wist jij van het bestaan van de 
After-tentamenborrels af? 

Absoluut aantal % 

Ja 167 55,58% 

Nee 132 44,15% 

 
Van alle respondenten geeft 11% aan wel eens op een after-tentamenborrel te zijn geweest. 10% van 
de respondenten zegt nog eens terug te willen komen, omdat zij het ‘gezellig’ vonden en ‘het leuk 
vonden om even na te praten over het tentamen’. 1% geeft aan niet meer terug te willen komen, 
omdat zij het ‘saai’ vonden of ‘niet de behoefte voelden om het tentamen te bespreken’. Het overige 
gedeelte van de respondenten (89%) zegt nog nooit op een after-tentamenborrel te zijn geweest. 
Precies de helft hiervan (44,5%) geeft aan van plan te zijn in de toekomst wel te komen. 
 

Ben je al ooit op een After-
tentamenborrel geweest? Zo 
ja, wat vond je ervan? 

Absoluut aantal % 

Ja, en ik ben van plan nog een 
keer te komen 

30 10,03% 

Ja, maar ik ben niet van plan 
nog een keer langs te komen 

3 1,00% 

Nee, maar ik ben wel van plan 
in de toekomst een keer te 

133 44,48% 
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komen 

Nee, en ik ben ook niet van 
plan naar een van deze borrels 
te komen 

133 44,48% 

 
Tips tentamenacties en tentamenborrels  
Tips die respondenten aandragen voor de after-tentamenborrels omvatten onder andere het geven 
van een after-tentamenborrel voor eerstejaars studenten en het beter plannen en promoten van 
deze borrels. 
Tips die respondenten aandragen voor de acties rondom tentamens omvatten onder andere het 
houden van een actie bij de ‘extra tijd’ tentamenzalen. 
 
Ideeën voor activiteiten 
Ideeën voor studiegerelateerde activiteiten die worden aangedragen  omvatten onder andere meer 
excursies, meer studiegerelateerde activiteiten in het domein Gedrag of Brein en meer practica zoals 
het ontleden van een rattenbrein. Specifiek worden zaken genoemd als lezingen over Profilering en 
Familietherapie, en activiteiten rondom Kinder- en Jeugdpsychologie.  
 
Ideeën voor sociale activiteiten die worden aangedragen omvatten onder andere het organiseren 
van meer verschillende soorten activiteiten (muzikaal, creatief), meer sportactiviteiten, meer 
(dag)reizen en eet-activiteiten zoals barbecues. 
 
Associaties met SPiN 
Wat is het eerste wat bij je opkomt als je aan SPiN denkt? 

Zaken die veel worden genoemd zijn SPiN-feesten, psychologie, gezelligheid, gratis koffie, korting op 
studieboeken, themadagen, blauw, de SPiN-trui, collegepraatjes en de SPiN-kamer zelf.  
 
Betrokkenheid bij SPiN 
De respondenten werd gevraagd op een schaal van 1 tot 10 te beoordelen hoe betrokken zij zich 
voelen bij SPiN. De antwoorden op deze vraag zijn zeer verdeeld. Het cijfer 3 wordt toegekend door 
18,3% van de respondenten, gevolgd door de cijfers 2 (15,0%) en 6 (15,0%). Gemiddeld kennen 
respondenten het cijfer 4.4 toe aan hun betrokkenheid bij SPiN. 
 

Hoe betrokken voel jij je bij 
SPiN? Omcirkel hiervoor een 
cijfer 

Absoluut aantal % 

1 28 9,33% 

2 45 15,00% 

3 55 18,33% 

4 33 11,00% 

5 35 11,67% 

6 45 15,00% 

7 33 11,00% 

8 19 6,33% 

9 7 2,33% 

10 0 0,00% 

 
Belangrijkste verdiensten* 
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Veruit het grootste gedeelte van de respondenten (80,7%) beschouwt het kopen van studieboeken 
met korting als één van de belangrijkste verdiensten van SPiN. Hierop volgen feesten en sociale 
activiteiten (63,7%) en studiegerelateerde activiteiten (62,4%).  
 

Wat is/zijn voor jou de 
belangrijkste verdiensten van 
SPiN 

Absoluut aantal (totaal = 295) % 

Studieboeken met korting 238 80,68%  

Feesten en sociale activiteiten 188  63,73%  

Studiegerelateerde activiteiten 
(lezing, training etc.) 

184  62,37%  

Werkveldgerelateerde 
activiteiten (experience your 
future, therapiëndag, excursie) 

99  33,56% 

Kennismaking met andere 
studenten 

64 21,69 % 

HersenSPiNsels 42 14,24% 

Informatie, vragen en klachten 
over het onderwijs 

38  12,88% 

Vacatures 21 7,12% 

Bijles 15   5,08% 

Anders 5 1,69%  

*bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk 
 
SPiN-bestuur 
Het grootste gedeelte van de respondenten (63,8%) geeft aan (deels) te weten wie er zitting hebben 
in het bestuur van SPiN.  
 

Weet je wie er zitting heeft in 
het SPiN-bestuur? 

Absoluut aantal % 

Ja 71 23,83% 

Deels 119 39,93% 

Nee 108 36,24% 

 
Van alle respondenten zegt 60,7% bovendien dat zij het bestuur toegankelijk en benaderbaar vinden, 
omdat ‘je altijd op hen af kunt stappen’, ‘ze altijd op de SPiN-kamer zijn en ‘vriendelijk en open zijn’. 
Van de respondenten die aangeven dat ze het bestuur deels of niet toegankelijk vinden, zegt een 
groot gedeelte dat dit komt omdat ze geen behoefte hebben aan contact of omdat ze nooit hebben 
geprobeerd toenadering te zoeken. Andere antwoorden die worden gegeven zijn ‘ze zitten veel 
achter hun computer te werken’ en ‘de drempel om de SPiN-kamer binnen te komen is groter voor 
onbekenden’. 
 

Vind jij het bestuur 
toegankelijk/benaderbaar? 

Absoluut aantal % 

Ja 164 60,74% 

Deels 71 26,30% 

Nee 35 12,96% 
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Bestuursblogs 
Slechts 13,6% van de respondenten wist van het bestaan van de bestuursblogs. 7,8% van de 
respondenten heeft daadwerkelijk weleens een blog gelezen. Diegenen die wel eens een blog 
hebben gelezen, ervaren deze als ‘leuk’ en ‘grappig’. Daarnaast geven respondenten aan de website 
niet veel te bezoeken, en geven zij de suggestie om de blogs op Facebook te plaatsen. 
 

Weet jij van het bestaan van 
de bestuursblogs af? Zo ja, wat 
vond je ervan? 

Absoluut aantal % 

Ik wist niet van het bestaan van 
de bestuursblogs 

254 86,39% 

Ik wist van het bestaan van de 
bestuursblogs, maar ik lees ze 
niet 

17 5,78% 

Ik wist van het bestaan van de 
bestuursblogs en heb er 
tenminste één gelezen.  

23 7,82% 

 
SPiN-kamer 
Uit de resultaten blijkt dat 63,6% van de respondenten zich welkom voelt op de SPiN-kamer. 10,4% 
geeft aan zich niet welkom te voelen, het overige gedeelte (25,9%) zegt nooit op de SPiN-kamer te 
komen. Van de respondenten die zich niet welkom voelen, zegt een groot gedeelte dat dit komt 
doordat hier ‘altijd dezelfde mensen zitten’ en/of ze ‘niemand kennen’. Daarnaast geven een aantal 
respondenten aan dat ‘ze niet persoonlijk worden benaderd’ of ‘zich bekeken voelen’. 
 

Voel je je welkom op de SPiN-
kamer? 

Absoluut aantal % 

Ja 189 63,64% 

Nee 31 10,44% 

Ik kom niet op de SPiN-kamer 77 25,93% 

 
Respondenten geven aan voornamelijk naar de SPiN-kamer te komen om zich in te schrijven voor 
activiteiten (63,3%), om themadagen te bezoeken (39,6%) of om vragen te stellen (32,0%).  
 

Waarvoor kom je naar de 
SPiN-kamer? 

Absoluut aantal (totaal = 278) % 

Inschrijven voor activiteiten 176 63,31%  

Themadagen bezoeken 110 39,57 %  

Vragen stellen over 
boeken/studie/anders 

89  32,01%  

Commissie-gerelateerd 43 15,47%  

Gezelligheid opzoeken 38 13,67%  

Ik ben nog nooit op de SPiN-
kamer geweest 

29 10,43%  

Anders 16 5,76%  

 
Wat kan SPiN doen om de verenigingskamer aantrekkelijker te maken? 
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Op deze vraag wordt onder andere geantwoord met meer ruimte, huisdieren, meer openheid voor 
mensen die niet in het ‘ons kent ons sfeertje’ zitten en gratis koffie. Daarnaast wordt de suggestie 
gegeven om actieve leden aan te moedigen medestudenten mee te nemen. 
 
Mediascherm  
Van alle respondenten zegt 21,7% dat het mediascherm hen is opgevallen. Deze groep beoordeelt 
het mediascherm als positief, hoewel een klein gedeelte van de respondenten aangeeft dat het hen 
niet uitmaakt. Van de overige groep is 60,7% het mediascherm nog nooit opgevallen, de rest van de 
respondenten (17,6%) geeft aan niet op de SPiN-kamer te komen. 
 

Is dit scherm jou opgevallen? 
En zo ja, wat vind je ervan? 

Absoluut aantal % 

Ja 63 21,72% 

Nee 176 60,69% 

Ik kom niet op de SPiN-kamer 51 17,59% 

 
Website* 
De website wordt voornamelijk gebruikt voor het bestellen van boeken (86,3%). Daarnaast wordt de 
website onder andere gebruikt voor het opzoeken van samenvattingen (42,6%), het bekijken van de 
activiteitenagenda (36,1%) en het bekijken van foto’s (29,9%).  
 

Welke van de volgende 
mogelijkheden van de SPiN-
website, gebruik je? 

Absoluut aantal % 

Boeken bestellen 251  86,25% 

Samenvattingen opzoeken 124  42,61%  

Activiteitenagenda bekijken 105  36,08%  

Foto’s bekijken  87  29,90%  

Informatie over SPiN-korting 
bekijken 

42  14,43%  

Informatie zoeken over SPiN 
(bestuurs(blogs), commissies, 
etc.) 

32 11,00%  

Documenten opzoeken met 
betrekking tot commissiewerk 

26 8,93%      

Vacatures bekijken 23  7,90% 

Ik gebruik de SPiN-website niet 21  7,22%  

ALV-documenten opzoeken 17  5,84%  

Digitale versie van de 
HersenSPiNsels bekijken 

3 1,03%  

*bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. 
 
Facebook-groep 
Uit de resultaten blijkt dat 76,1% van de respondenten lid is van de Facebook-groep. Van alle 
respondenten zegt 64,9% dat deze groep hen goed bevalt. 10,9% geeft aan wel lid te zijn, maar geen 
gebruik te maken van de Facebook-groep. 15,8% geeft bovendien aan nog geen lid te zijn, maar wel 
lid te willen worden. De overige groep respondenten zegt geen lid te willen worden, omdat zij hier 
geen behoefte aan hebben en nooit deelnemen aan activiteiten. 
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In September heeft het bestuur een facebook-
groep aangemaakt, waar o.a. haar activiteiten 
aangekondigd worden. Ben jij lid van deze groep? 
En zo ja, hoe bevalt deze groep je? 

Absoluut aantal % 

Ik ben al lid van deze groep en het bevalt me goed 185 64,91% 

Ik ben al lid van deze groep, maar het bevalt me 
niet goed 

1 0,35% 

Ik ben al lid van deze groep, maar maak hier 
eigenlijk geen gebruik van 

31 10,88% 

Ik ben nog geen lid van deze groep, maar ben wel 
van plan lid te worden 

45 15,79% 

Ik ben nog geen lid van deze groep en ben ook niet 
van plan lid te worden 

23 8,07% 

 
HersenSPiNsels 
De HersenSPiNsels wordt door 30,1% van de respondenten gelezen. Het grootste gedeelte van de 
respondenten (46,5%) geeft aan het tijdschrift soms te lezen, 23,4% doet dit nooit. De laatste groep 
geeft hierbij als redenen dat zij de HersenSPiNsels nooit zien of dat zij hier geen interesse in hebben. 
 

Lees jij de HersenSPiNsels, het 
Lees jij de HersenSPiNsels, 
tijdschrift van SPiN? 

Absoluut aantal % 

Ja 86 30,07% 

Soms 133 46,50% 

Nee 67 23,43% 

 
Wat zou jij graag nog willen lezen in de HersenSPiNsels? Of heb je een leuk idee voor een rubriek? 
Veel voorkomende antwoorden hierbij zijn stukken over drugs en psychedelica, een column van een 
psycholoog uit het werkveld, meer stukken van docenten, stukken gericht op verschillende masters 
en een blog van een student die in het buitenland studeert. 
 
Overige tips 
Heb je nog (een) goede tip(s) voor SPiN? 
Tips die worden gegeven zijn het uitbreiden van de bijles en het versoepelen van de boekverkoop. 
Daarnaast wordt gevraagd om niet-actieve leden zich wat meer welkom te laten voelen en om 
ervoor te zorgen dat leden niet alleen de voorzitter, maar ook de rest van het bestuur leren kennen. 
 
Evaluatie enquête 
Geef hier je mening over deze enquête! 
Respondenten geven aan dat het een lange enquête was, maar zij vinden het wel nuttig en goed dat 
deze is afgenomen. 
 


