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Geachte Algemene Ledenvergadering,  
 
Sinds afgelopen verenigingsjaar is SPiN een tweetalige vereniging. Het IXe bestuur is naar aanleiding 
daarvan met een suggestie voor het openstelling van enkele bestuursfuncties gekomen. Deze 
suggestie, het openstellen van de functie van penningmeester en één van de commissarissen intern 
voor een internationaal bestuurslid, heeft het Xe bestuur overgenomen in het beleid met daarbij de 
toevoeging dat de functie van commissaris onderwijs verder onderzocht zal worden. In dit stuk wordt 
de taligheid van de functie van commissaris onderwijs uitgebreider besproken. Daarnaast wordt de 
functie van penningmeester en één van de commissarissen intern met betrekking tot taligheid kort 
besproken. Na de bespreking over specifieke functies wordt er een algemeen voorstel met 
betrekking tot taligheid van bestuursleden gedaan. Graag ontvangt het bestuur de mening van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) over dit voorstel, zodat dit kan worden meegegeven aan 
eventuele sollicitanten tijdens bestuurswerving. Tijdens de ALV zal er ruimte zijn voor vragen en 
opmerkingen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Het Xe bestuur der SPiN 
 
Functie van penningmeester 
Het IXe bestuur heeft vorig jaar de functie penningmeester opengesteld voor internationale 
bestuursleden. Dit jaar is er gekeken naar de stappen die het Xe bestuur kan nemen om het een 
internationale bestuurslid zo makkelijk mogelijk te maken om de functie van penningmeester te 
vervullen. Het boekhoudprogramma Conscribo is aangepast naar het Engels waar dit mogelijk was. 
Verder zijn de Engelse declaraties ook in het Engels verwerkt. Het bestuur denkt dat 
veel Nederlandse termen in de functie van penningmeester snel worden opgepakt door de mogelijk 
internationale penningmeester. Verder wordt het draaiboek van penningmeester vertaald naar 
het Engels als er daadwerkelijk een internationaal lid de functie penningmeester krijgt.  
 
Functie van commissaris intern 
Evenals het IXe bestuur wil het Xe bestuur één van de functies commissaris intern openstellen voor 
een internationaal bestuurslid. Binnen de functies van commissaris intern blijft de afscheiding tussen 
formeel en informeel bestaan, echter kan de verdeling van commissies deels worden aangepast aan 
de taal van de commissarissen intern. Het zou namelijk wenselijk kunnen zijn om een volledig 
Nederlandstalige commissie niet onder de begeleiding van een internationaal bestuurslid te zetten. 
Verder wordt het draaiboek van één van de commissarissen intern vertaald naar het Engels als er 
daadwerkelijk een internationaal lid de functie commissaris intern krijgt.  
  
Functie van commissaris onderwijs  
In het afgelopen halfjaar is gekeken naar de mogelijkheid om de functie van commissaris onderwijs 
open te stellen voor internationale leden. Er is navraag gedaan bij de hieronder genoemde personen 
en instanties. Het betreffende contact wordt gevolgd door de bevindingen.   
 
Opleidingscommissie (OLC) 
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De leden van de opleidingscommissie gaven aan het een normale ontwikkeling te vinden dat de 
overleggen in het Engels plaats gaan vinden. De OLC zal haar voertaal veranderen naar het Engels als 
er een internationaal (advies)lid zal zijn. De vergaderstukken zullen ook naar het Engels veranderen 
in een hierboven beschreven situatie.  
 
Facultair Overleg Studieverenigingen Sociale Wetenschappen (FOSS)  
Bij dit overleg sluiten op dit moment al internationale bestuursleden van masterverenigingen aan. Dit 
overleg is, waar nodig, in het Engels evenals de vergaderstukken.  
 
Periodiek overleg met José van Alst 
José van Alst gaf aan het een normale ontwikkeling te vinden dat er internationale bestuursleden 
kwamen. Zij gaf aan open te staan voor een periodiek overleg in het Engels.  
 
Contact met N.K.S.W Kompanio  
Het huidige bestuur van Kompanio gaf aan geen problemen te zien in een internationaal 
contactpersoon vanuit de verenigingen. Enkele bestuursfuncties van Kompanio zullen aankomend 
jaar open staan voor internationale leden dat overleg in het Engels waarschijnlijker maakt. Over de 
voertaal van de Algemene ledenvergaderingen van Kompanio kan nog geen uitspraak gedaan 
worden. Dit zal afhankelijk zijn van het nieuwe bestuur.  
 
Contact met StudyStore 
Er is contact geweest met de contactpersoon bij StudyStore (Marc Veldkamp). Hij gaf aan het geen 
probleem te vinden om voortaan te overleggen met een internationaal bestuurslid. De taal van het 
systeem dat gebruikt wordt voor de boekenlijst (Leermiddelenlijst) is Nederlands. De beheersing van 
de Nederlandse taal is hiervoor niet perse noodzakelijk. Met een duidelijke uitleg kan dit door een 
internationaal bestuurslid gedaan worden.  
 
Contact met AthenaSummaries  
Er is contact geweest met de faculteitsmanager van AthenaSummaries Psychologie Nijmegen (Jette 
Ros). Zij gaf aan het mogelijke contact met een internationaal bestuurslid niet als een probleem te 
zien.   
 
Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) 
Er zijn meerdere psychologieverenigingen die te maken hebben en mogelijk gaan hebben met 
internationale bestuursleden. Aankomend jaar zal daarom bij internationale bestuursleden de 
voertaal naar het Engels gaan. Binnen SSPN vervult SPiN de functie van penningmeester. De 
boekhouding wordt, waar mogelijk, in het Engels gedaan en hoeft geen probleem te vormen voor 
een mogelijk internationaal bestuurslid van SPiN. Hiermee kan SPiN de functie van penningmeester 
binnen SSPN blijven vervullen.  
 
Algemene ledenvergaderingen van Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen (SOFv)  
De verwachting is dat de voertaal, door het grote aantal Nederlandstalige bestuursleden binnen de 
studieverenigingen, van SOFv vergaderingen in het Nederlands zullen blijven plaatsvinden. Een 
internationaal bestuurslid kan naar verwachting niet deelnemen aan SOFv overleggen.  
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Overleg met masterverenigingen  
De mate van contact met de masterverengingen is niet intensief. De verwachting is dat dergelijk 
overleg in het Engels kan. Dit beeld wordt ondersteund door de internationalisering waar de 
masterspecialisaties Gedragsverandering en Arbeid, Organisatie en Gezondheid mee te maken gaan 
hebben in het studiejaar 2019/2020. Als een overleg niet mogelijk zou zijn, dan zou dat niet veel 
werk op zich nemen voor een ander bestuurslid, aangezien op dit moment met alle 
masterverveningen één gesprek is geweest.   
 
Mailcontact over boeken 
Op dit moment is het grootste gedeelte van de vragen omtrent de boeken in het Engels. In het geval 
van een Nederlandstalige mail kan een internationale commissaris onderwijs proberen de mail te 
vertalen, aan het lid vragen zijn/haar mail in het Engels opnieuw te sturen of het buddy-systeem 
binnen het bestuur inzetten om te reageren op de mail.  
 
Conclusie 
Naar aanleidingen van de bevindingen die gedaan zijn bij verschillende instanties komt het voorstel 
om de functie van commissaris onderwijs aankomend jaar open te stellen voor internationale 
bestuursleden. Naar de inschatting van het bestuur kan een commissaris onderwijs zijn/haar functie 
naar volledigheid uitvoeren. Echter begrijpt het Xe bestuur natuurlijk dat er een dergelijke omzetting 
niet volledig vlekkeloos zal verlopen. Bij onduidelijkheden met betrekking tot taligheid kan altijd de 
commissaris onderwijs van het Xe bestuur geraadpleegd worden. Verder kan er middels het buddy-
systeem binnen het bestuur problemen door de taligheid opgelost worden.  
 Als er een internationale commissaris onderwijs geïnstalleerd zal worden aankomend 
verenigingsjaar dan zal het functiedraaiboek vertaald worden naar het Engels.  
 
Algemeen voorstel taligheid bestuursleden 
Aangezien het openstellen van bestuursfuncties gevolgen heeft voor alle bestuursleden komt het Xe 
bestuur met een aantal voorstellen.  

Het bestuur stelt voor om het aankomende bestuur de mogelijkheid te bieden om een 
taalcursus te volgen. Dit kan om zowel een Nederlands als een Engels cursus gaan. Het Xe bestuur wil 
de invulling van de taligheid binnen en buiten het bestuur bij het XIe bestuur leggen. Voor het volgen 
van een taalcursus wil het Xe bestuur de helft van de taalcursus financieren met een maximum van 
€100.  

Daarnaast stelt het bestuur voor om, middels het buddy-systeem binnen het bestuur, 
internationale en Nederlandssprekende bestuursleden aan elkaar te koppelen.   
 
 
Graag ontvangt het bestuur input van de ALV over haar voorstel. Dit betreft met name de regelingen 
omtrent de taligheid van bestuursleden en het openstellen van de functie van commissaris 
onderwijs. Nadat het voorstel concreet is geworden door de input van de ALV zou het bestuur dit 
voorstel graag vast willen leggen door middel van een stemming. 
 
 


