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Voorwoord 
 
Geachte lezer, 

Voor u ligt het beleidsplan van het twaalfde kandidaatsbestuur van Studievereniging 
Postelein. Dit is het resultaat van een inspirerend en succesvol beleidsweekend in de 
Limburgse bossen. Met dit beleidsplan tracht het kandidaatsbestuur haar doelstellingen 
en plannen ten aanzien van de vereniging voor het komende bestuursjaar nader uiteen 
te zetten.  

De vereniging is inmiddels de op drie na grootste studievereniging van Nijmegen. Daar 
zijn wij zeer trots op. Dit brengt met zich mee dat er veel mogelijk is op het gebied van 
het organiseren van activiteiten, maar daar staat tegenover dat de organisatie van 
activiteiten en de communicatie met alle leden steeds complexer wordt en dit vraagt om 
specifiek en adequaat beleid. Het vorige bestuur heeft opgemerkt dat de kwantiteit van 
de vereniging op dit moment goed is. Er moet echter meer aandacht besteed worden 
aan de kwaliteit. Deze visie zal komend jaar zeker gecontinueerd worden.  
 
Als kandidaatsbestuur zitten wij vol enthousiasme om onze doelstellingen te realiseren. 
Wij hopen dat een grote groep actieve leden ons hierbij gaat helpen. Daarnaast hopen 
wij op een goede en constructieve inbreng van de Raad van Advies en van de oud-
bestuursleden. Samen willen we er een succesvol en gezellig jaar van maken waarin we 
veel leuke en interessante activiteiten kunnen organiseren en waarin we hopelijk een 
brede groep leden op onze activiteiten kunnen krijgen!  

 

 

Het kandidaatsbestuur 2006-2007, 
 
Myrte Legemaate  Voorzitter 
Marleen Lammers  Secretaris 
Jos Delissen   Penningmeester 
Karijn Stuurop  Commissaris Studiegerelateerde activiteiten 
Arieke Küpers  Commissaris Evenementen 
Mike Gaertner  Commissaris Media
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1.0 Inleiding 
 
Dit beleidsplan bevat een uiteenzetting van de doelstellingen die het twaalfde 
kandidaatsbestuur van studievereniging Postelein in het bestuursjaar 2006-2007 beoogt 
te realiseren. Tevens wordt getracht een beeld te schetsen van de wijze waarop het 
kandidaatsbestuur deze doelstellingen wil concretiseren en uitvoeren in de praktijk.  
 
Het twaalfde kandidaatsbestuur van Postelein heeft een drietal speerpunten 
geformuleerd die de grote lijnen van het beleid omvatten, te weten: de verdere 
professionalisering van de vereniging, de toegankelijkheid van het bestuur en de 
vereniging en samenwerking met diverse andere studieverenigingen.  
 
Op het gebied van professionalisering is het doel de diensten van Postelein verder te 
optimaliseren. Door onder andere de aanhoudende stijging van het aantal leden is het 
belangrijk dat de organisatie van activiteiten verder wordt geprofessionaliseerd om alles 
zorgvuldig en kwalitatief goed te laten verlopen. Het tweede speerpunt betreft de 
zichtbaarheid en toegankelijkheid van het bestuur en de vereniging. Het bestuur wil zich 
duidelijker profileren binnen het onderwijsinstituut naar studenten en medewerkers toe. 
Het doel hiervan is de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het bestuur te vergroten om 
zodoende een toegankelijk aanspreekpunt te zijn. Samenwerking met andere 
studieverenigingen, zowel op als buiten de campus, betreft tot slot het laatste speerpunt.  
 
Deze speerpunten worden nader toegelicht bij de algemene doelstellingen in dit 
beleidsplan. Hierna volgt een uiteenzetting van het beleid op het gebied van de financiën 
en de begroting voor het bestuursjaar 2006-2007. Tot slot volgen de doelstellingen van 
de studiegerelateerde activiteitencommissie, de evenementencommissie en de 
mediacommissie.  
 
Na afloop van het bestuursjaar zal de realisatie van dit beleidsplan worden geëvalueerd 
in de vorm van een beleidsverantwoording. Dit zal samen met het jaarverslag een 
overzicht geven van het functioneren van de vereniging in het bestuursjaar 2006-2007 
en handvatten en leerpunten bieden voor volgende besturen bij het formuleren van hun 
beleid en de realisatie daarvan. 
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2.0 Algemene doelstellingen 
 
2.1 Leden 
De opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde heeft een potentieel 
van 1300 studenten, waarvan momenteel meer dan 700 studenten lid zijn van Postelein. 
Ons doel is om dit aantal te verhogen door zichtbaarder en toegankelijker te zijn. Zo 
wordt meer bekendheid gegeven aan de diensten en activiteiten van Postelein. 
 
2.2 Planning 
 2.2.1 Jaaragenda 
Om ervoor te zorgen dat de activiteiten door het jaar heen beter verdeeld worden, moet 
er een jaarplanning voor de vereniging worden bijgehouden. Hierin wordt getracht 
rekening te houden met tentamens, vakanties en belangrijke universitaire dagen om de 
leden zo optimaal mogelijk aan activiteiten te kunnen laten deelnemen. 
 
 2.2.2 Voorbereiding activiteiten 
Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de voorbereiding van activiteiten. Alles moet 
ruim op tijd geregeld worden, zodat er meer ruimte is om dingen aan te passen en te 
controleren. Bovendien moet de organisatie beter gestructureerd en meer overzichtelijk 
verlopen. 
 
2.3 Posteleinkamer 
 2.3.1 Post 
Er moet zorgvuldig met de inkomende post worden omgegaan. Deze mag absoluut niet 
rondslingeren op de Posteleinkamer, daarom komt er een algemeen postvak voor 
inkomende post, vanuit waar de post vervolgens verdeeld wordt door de secretaris.  
 

 2.3.2 Kamerdienst en sleutelbezit 
Elk bestuurslid ontvangt een eigen sleutel van de Posteleinkamer. Er zal elke dag van 
09.00-16.00u een bestuurslid aanwezig zijn op de Posteleinkamer. Zodoende is het niet 
meer nodig dat leden de sleutel van de Posteleinkamer bij de portier ophalen. Hiermee 
wordt de veiligheid van de spullen op de Posteleinkamer gewaarborgd. 
 
 2.3.3 Kameretiquette 
Er komt een protocol voor het bestuur op de Posteleinkamer, dat betrekking heeft op de 
dagelijkse werkzaamheden op de kamer zoals het verzenden van de felicitaties naar 
leden en de verkoop van samenvattingen. 
 
 2.3.4 Computers 
Indien mogelijk worden de bestuurscomputers vernieuwd en/of opgeknapt. 
Er moet een overzichtelijk systeem komen voor het ordenen van de mappen van alle 
commissies en bestuursleden. Als het mogelijk is komt er een netwerk tussen de 
computers onderling, zodat vanuit beide computers met dezelfde documenten gewerkt 
kan worden. Tevens is het dan mogelijk om Outlook te delen en de inkomende e-mail op 
beide computers te bekijken. 
 
2.4 Bekendheid 
Om het bestuur zichtbaarder en toegankelijker te maken voor haar leden, wordt ook op 
de campus bestuurskleding gedragen, in de Posteleinpost komt een vaste column 
waarin bestuursleden aan het woord zijn en op de website wordt een weblog 
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bijgehouden waarin het bestuur vertelt over haar werkzaamheden. Dit alles heeft als 
doel meer inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van het bestuur. 
  Om de bekendheid van Postelein te vergroten op de campus en daarbuiten, 
zullen een kerstkaart en een uitnodiging voor de constitutieborrel met een foto van het 
bestuur verstuurd worden naar alle contacten van Postelein. 
 

2.5 Toegankelijkheid 
De afgelopen jaren is gebleken dat slechts een kleine groep mensen werd bereikt voor 
activiteiten. Dit jaar wordt er naar gestreefd de toegankelijkheid van de vereniging te 
verbeteren en zo een bredere groep leden bereiken. 
  Daarnaast zal getracht worden docenten actiever bij Postelein te betrokken 
worden. Zo kan er bijvoorbeeld aan docenten gevraagd worden excursies aan te 
bevelen tijdens colleges en er kan van hun netwerken gebruik gemaakt worden. 
 
2.6 Informatievoorzieningen 
De lijn van het vorige bestuur wordt doorgezet met betrekking tot de 
informatievoorziening voor de leden. Het beleid was erop gericht zoveel mogelijk media 
te gebruiken om de doelgroep te bereiken.  
  Vanaf oktober 2006 heeft Postelein een nieuwe dynamische website. De site zal 
gebruikt worden als belangrijkste informatiebron. Momenteel wordt er gebruik gemaakt 
van Blackboard, Hyves en een nieuwsbrief. Ook zal maandelijks een collegepraatje 
gehouden worden bij alle jaren met de activiteiten voor die maand. Vanuit deze media 
wordt doorverwezen naar de vernieuwde website, voor meer informatie. 
 
2.7 Samenwerking 
Dit jaar wordt er naar gestreefd om meer met andere studieverenigingen samen te 
werken op verschillende gebieden. Zo worden de krachten gebundeld om grotere 
activiteiten te kunnen organiseren en meer mensen te bereiken. Ook is het voor 
studenten interessant om studenten van andere studies te ontmoeten. 
Hierbij wordt gedacht aan de volgende partners: 

− VOCUS (Onderwijskunde Utrecht): onderwijskundige werkexcursies. 

− Ontwikkelingspsychologie (Nijmegen): werkexcursies en lezingen. 

− Psychologenbond (Nijmegen): studiegerelateerde activiteiten en borrels, visitatie 
van het SNUF, kascontrole. 

− De organisatie van het jaarlijkse gala. 

− Overige studieverenigingen voor algemene zaken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beleidsplan Studievereniging Postelein, kandidaatsbestuur 2006-2007 9 

3.0 Financiën 
 
3.1 Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie stelt zich tot doel het contact met de bestaande en eventuele 
nieuwe sponsoren zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voorlopig zal deze commissie 
bestaan uit de penningmeester (voorzitter) en de commissaris media (secretaris). In de 
loop van het jaar zal gekeken worden of het misschien wenselijk is om actieve leden 
zitting te laten nemen in deze commissie. 

Het is de bedoeling dat de sponsorcommissie dit jaar actiever gaat worden op 
het gebied van de werving van sponsoren. Zo bestaat het plan sponsorcontracten op te 
stellen in pakketvorm. De bedoeling is dat bepaalde vaste pakketten samengesteld 
worden waaruit een potentiële sponsor kan kiezen. Hier valt te denken aan bijvoorbeeld 
een ‘basispakket’ bestaande uit alleen advertenties in alle uitgaven van de PosteleinPost 
of een eventuele plek op de website. Een ander voorbeeld is een ‘basispluspakket’ 
waarbij zowel advertenties in de PosteleinPost als een plek op de website worden 
aangeboden. 

Voor de rozen, die tijdens Propedeuse- en Bacheloruitreiking worden uitgedeeld, 
wordt op dit moment nog gebruik gemaakt van informele contacten van oud-
bestuursleden. De sponsorcommissie zal het komende jaar op zoek gaan naar een 
externe rozensponsor, zodat Postelein ook de komende jaren rozen uit kan delen bij de 
Propedeuse- en Bacheloruitreiking.  

Uit ontevredenheid over de geboden service door één onze huidige sponsoren, 
zal dit jaar uitgezocht worden of het mogelijk is om uit te wijken naar een andere 
eetgelegenheid. Het streven van de vereniging is dat jaarlijks een kerstdiner en een 
introductiediner bij deze sponsor plaatsvinden.  
 Aangezien de vereniging de laatste jaren steeds actiever is geworden op het 
gebied van het uitgeven van drukwerken (hierbij valt te denken aan readers, 
samenvattingen en dergelijke), is het wenselijk om ook de mogelijkheden tot het 
aantrekken van een drukwerksponsor te onderzoeken. De PosteleinPost zou in 
samenwerking met een drukwerksponsor als een onderhandelingsmedium gebruikt 
kunnen worden. Te denken valt dan aan garanties betreffende een verhoogde oplage 
van de PosteleinPost. 

Een laatste streven van de sponsorcommissie is om dit jaar een 
samenwerkingsverband te ontwikkelen met LUX. De bedoeling hiervan is een grotere 
keuze aan films voor een relatief lage prijs aan onze leden te bieden. Daarnaast is LUX 
een mooie locatie voor het organiseren van andersoortige activiteiten, hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan lezingen. Dergelijke activiteiten kunnen eventueel in een 
samenwerkingsverband opgenomen worden. 
 
3.2 Digitalisering boekhouding 
Het afgelopen jaar heeft de penningmeester een digitale boekhouding opgesteld. Dit jaar 
zal hier ook gebruik van worden gemaakt. De boekhouding zal echter op enkele 
plaatsen gewijzigd worden. Het is wenselijk per commissie een aparte boekhouding bij 
te houden. De intentie hiervan is dat zowel de penningmeester als commissieleden beter 
op de hoogte zijn van ieders wensen en mogelijkheden. Een ander voordeel hiervan is 
dat toekomstige besturen een duidelijk inzicht krijgen in het opstellen van een 
boekhouding. 

Zoals te zien is in de begroting, is er dit jaar voor gekozen om posten die zowel 
inkomsten als uitgaven hebben gezamenlijk te benoemen. Hiermee wordt bedoeld dat 
een dergelijke post slechts één keer in de begroting benoemd wordt. Het is namelijk zo 
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dat iedere post administratief apart verwerkt moet worden. Door de keuze voor een 
gezamenlijke benoeming kan er een duidelijker overzicht worden gecreëerd.  
 
3.3 Kascontrole 

Het kascontrolesysteem zoals afgelopen jaar is ontwikkeld zal komend jaar 
gehandhaafd worden. Dit houdt in dat de kascontrolecommissie halfjaarlijks de gehele 
boekhouding zal controleren. Verder zal er een maandelijkse controle van de 
samenvattingenverkoop zijn.  

De kascontrolecommissie zal wederom bestaan uit twee personen. Met ingang 
van dit jaar is de keuze gemaakt om geen oud-bestuursleden plaats te laten nemen in 
deze commissie. Een mogelijkheid is om uitwisseling met de Psychologenbond op te 
stellen aangaande de kascontrolecommissieleden. Het doel hiervan is dat de 
kascontrole door onafhankelijke personen uitgevoerd wordt. Dit kan uiteindelijk de 
kwaliteit van dit controlerend orgaan verhogen.  

Het idee dat constant een persoon in de kascontrolecommissie aanwezig is met 
ervaring in deze commissie, zal gehandhaafd worden. Dit jaar zal uitgezocht worden hoe 
dit idee uitgewerkt kan worden. Een mogelijkheid is dat leden van de kascontrole in twee 
periodes instromen. Zodoende zal altijd één lid in de commissie zitten die reeds een 
kascontrole heeft uitgevoerd. Een voorstel is om één periode te laten lopen van oktober 
tot oktober en één periode van mei tot mei. Hierdoor kan worden voorkomen dat 
commissieleden langer dan één jaar zitting moeten nemen in de commissie om te 
voldoen aan de bovengestelde wens van ervaring.  
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3.4 Begroting 2006-2007 
 

0000  

            
Inkomsten 

              
Uitgaven 

1000 Algemeen € 9.500,00 € 5.482,00- 
1001 Contributies leden € 7.000,00 € 0,00 

1002 Subsidie faculteit € 750,00 € 0,00 

1003 Sponsoring € 1.750,00 € 0,00 

1004 Kosten Rabobank € 0,00 € 300,00- 

1005 Portokosten € 0,00 € 100,00- 

1006 Actieve Leden Uitje € 0,00 € 1.000,00- 

1007 Kosten ALV € 0,00 € 200,00- 

1008 Onvoorziene Uitgaven € 0,00 € 500,00- 

1009 Afschrijvingen € 0,00 € 500,00- 

1010 Voorzieningen € 0,00 € 50,00- 

1011 Reservering Contributie € 0,00 € 2.192,00- 

1012 Wijzigingen Statuten € 0,00 € 230,00- 

1013 T-shirts Actieve Leden € 0,00 € 360,00- 

1014 Kosten ABN € 0,00 € 50,00- 

2000 Bestuur € 0,00 € 2.158,00- 
2001 Drukwerk € 0,00 € 100,00- 

2002 Kosten KvK € 0,00 € 70,00- 

2003 Contributie SOFv € 0,00 € 68,00- 

2004 Kantoorartikelen € 0,00 € 150,00- 

2005 Relatiegeschenken € 0,00 € 220,00- 

2006 Kosten Constitutieborrel € 0,00 € 300,00- 

2007 Bestuurskleding € 0,00 € 600,00- 

2008 Bestuursuitje € 0,00 € 150,00- 

2009 Kamerbenodigdheden € 0,00 € 500,00- 

2100 Studiecommissie € 19.750,00 € 21.150,00- 
2101 EHBO € 750,00 € 750,00- 

2102 Netwerkavond € 0,00 € 50,00- 

2103 Werkexcursie € 0,00 € 150,00- 

2106 Lezingen € 0,00 € 100,00- 

2107 Drukwerk € 0,00 € 100,00- 

2108 Studiereis € 19.000,00 € 20.000,00- 

2200 Mediacommissie € 10.200,00 € 13.400,00- 
2201 Readerverkoop € 4.500,00 € 4.000,00- 

2201 Samenvattingen € 1.500,00 € 1.300,00- 

2202 Meeloopdagen € 1.000,00 € 1.000,00- 

2203 PosteleinPost € 0,00 € 2.000,00- 

2204 Drukwerk € 0,00 € 100,00- 

2205 Representatie € 0,00 € 1.000,00- 

2206 Boekenverkoop € 3.200,00 € 4.000,00- 

2300 Evenementencommissie € 4.125,00 € 2.550,00- 
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2301 Feesten € 2.000,00 € 0,00 

2302 Kaartverkoop Evenementen € 250,00 € 0,00 

2303 Borrels € 175,00 € 250,00- 

2304 Films € 200,00 € 150,00- 

2305 LSPOD € 1.000,00 € 1.000,00- 

2305 Drukwerk € 0,00 € 150,00- 

2306 Overige Evenementen € 500,00 € 1.000,00- 

2400 Introductiecommissie € 8.010,00 € 6.845,00- 
2401 Bijdrage Introductieleden € 5.260,00 € 0,00 

2402 Subsidie Faculteit € 750,00 € 0,00 

2403 Gezamenlijk eten en bowlen € 0,00 € 3.000,00- 

2404 After-intro weekend € 2.000,00 € 2.060,00- 

2404 Spellen € 0,00 € 50,00- 

2405 Kosten Introcommissie € 0,00 € 100,00- 

2406 Picknick € 0,00 € 400,00- 

2407 Themafeest introductie € 0,00 € 235,00- 

2408 Mentorenkosten € 0,00 € 1.000,00- 

 Totaal € 51.585,00 -€ 51.585,00 

Saldo   € 0,00  
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4.0 Evenementencommissie 
 
De commissaris evenementen zal leiding gaan geven aan de volgende commissies: de 
evenementencommissie, de feestcommissie, de introductiecommissie en de LSPOD-
commissie. Hieronder volgen per commissie de doelstellingen voor dit jaar. 
 
4.1 Evenementencommissie 
Deze commissie gaat verschillende, niet-studiegerelateerde, activiteiten organiseren 
voor de leden van Postelein. Tot deze activiteiten behoren de wijnproeverij, de 
chocolate-bar, de derde-donderdag-van-de-maand-borrel, de barlab-borrel en de films. 

Het streven is komend jaar het aantal barlabborrels uit te breiden tot vier of vijf, 
zodat de bekendheid hiervan bij studenten wordt vergroot. Deze borrels worden eerder 
en beter gepromoot om meer bezoekers te trekken (zowel docenten als studenten).  

Getracht wordt komend jaar twee wijnproeverijen te organiseren, namelijk in het 
najaar en in het voorjaar. In het voorjaar kan dit mogelijk in de vorm van een 
roséproeverij.  

Om meer mensen te trekken voor de DD-borrel willen we zelf leuke promotie-
acties bedenken. Eventueel kunnen de DD-borrels georganiseerd worden in 
samenwerking met de Psychologenbond, aangezien bij borrels van psychologie meestal 
een grote opkomst is. Het achterliggende doel hiervan is om zo meer leden van 
Postelein te trekken en de opkomst van de borrels te verhogen.  

Het streven voor komend jaar is om tweemaal een film te draaien op een locatie 
buiten de campus. 
 
4.2 Feestcommissie  
Postelein zal komend jaar een aantal feesten (mede)organiseren: het A-feest, het 
BaMyPo-feest en themafeesten in Boogie Wonderland. Het A-feest wordt georganiseerd 
door Postelein in samenwerking met een aantal andere studieverenigingen van de A-
faculteit. Twee actieve leden van Postelein zullen plaatsnemen in de A-feestcommissie. 
Samen met Babylon en Mycelium organiseert Postelein het BaMyPo-feest. Komend jaar 
gaan twee of drie actieve leden meewerken aan de organisatie hiervan. Om het bestuur 
van Postelein meer te betrekken bij het BaMyPo-feest zal de commissaris evenementen 
plaatsnemen in de BaMyPo-commissie.  

De feestcommissie zal verder themafeesten gaan organiseren in Boogie 
Wonderland. Het streven is om dit jaar drie feesten te organiseren, die allemaal een 
eigen thema hebben. Getracht wordt deze feesten te organiseren in samenwerking met 
een andere studievereniging, bijvoorbeeld de Psychologenbond. 

Komend jaar zal getracht worden deel te nemen aan de organisatie van het gala 
dat al enkele jaren wordt georganiseerd door een aantal studieverenigingen.  
 
4.3 Introductiecommissie 
Deze commissie zal de organisatie van de introductieweek voor de aankomende 
eerstejaars studenten op zich nemen. Het programma van de introductie van afgelopen 
jaren zal voor een groot deel opnieuw worden gebruikt. 
Een aantal punten zullen komend jaar anders gedaan worden: 

- Er moet een goed alternatief programma worden opgesteld voor slecht weer; 
- Er wordt getracht de inschrijving vooraf te laten plaatsvinden: alle eerstejaars 

worden voor de introductie ingedeeld in mentorgroepen. 
- Tijdens de introductie zullen het bestuur en het kandidaatsbestuur van Postelein 

zo veel mogelijk aanwezig zijn bij activiteiten en feesten. Het bestuur zal hierbij 
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zoveel mogelijk in bestuurskleding lopen om bij te dragen aan een grote 
bekendheid en toegankelijkheid van het bestuur bij de eerstejaars studenten. 

 
4.4 LSPOD-commissie 

Voor de organisatie van de Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag 
zal komend jaar getracht worden een aparte commissie te vormen. Deze dag wordt 
georganiseerd in samenwerking met de volgende studieverenigingen: 

- PAP   (Utrecht) 
- Vocus  (Utrecht) 
- ODIOM  (Groningen) 
- Emile   (Leiden) 
- VSPVU  (Amsterdam) 
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5.0 Studiegerelateerde Activiteitencommissie 
 
De commissie studiegerelateerde activiteiten zal dit jaar bestaan uit drie subcommissies, 
namelijk de commissie werkexcursies en lezingen, de netwerkavondcommissie en de 
studiereiscommissie. 
 
5.1 Werkexcursies en lezingen 
Het streven is om elke maand één werkexcursie te organiseren, met een minimum van 
zes excursies per studiejaar. Hieronder vallen tenminste twee onderwijskundige 
excursies. Het idee is om hiervoor samen te werken met studievereniging Vocus uit 
Utrecht. Verder zal er meer gecommuniceerd worden met docenten, zodat de excursies 
en lezingen gekoppeld kunnen worden aan colleges. Ook zal er contact worden 
opgenomen met stagebegeleiders over eventuele ideeën voor een excursie of een 
lezing.  
 
5.2 Studiereis 
Wederom zal dit jaar een studiereis georganiseerd worden. De commissie zal bestaan 
uit zes personen, waarbij uit elk bachelorjaar tenminste één vertegenwoordiger zal 
worden gekozen. Een gedeelte van de commissie zal een paar dagen voor de studiereis 
naar de bestemming reizen om de laatste dingen ter plekke te regelen. De reis zal in het 
voorjaar plaatsvinden. Verder zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om de duur 
van de reis te verlengen. 
 
5.3 Netwerkavond 
Dit jaar wordt er, net als afgelopen jaar, een netwerkavond georganiseerd. Er zal eerder 
begonnen worden met het benaderen van mensen uit het werkveld. Wellicht kan er 
samengewerkt worden met andere studieverenigingen om een breder werkveld te 
benaderen.  
 
5.4 Sollicitatietraining 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit jaar een sollicitatietraining te organiseren 
voor onze leden eventueel in samenwerking met de Psychologenbond. 
 
5.5 Studiegroepen 
Het voorstel bestaat om dit jaar voor het cursusvak beschrijvende statistiek via Postelein 
studiegroepen te organiseren. Hiervoor zal eerst geïnformeerd worden bij Jan Janssens 
en bij de betreffende docent, Lex Bouts. De bedoeling is dat ouderejaars of 
studentassistenten tegen een vergoeding kleine groepen studenten bijles gaan geven.  
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6.0 Mediacommissie 
 
De mediacommissie bestaat dit jaar uit drie subcommissies; de 
PosteleinPostcommissie, de boekencommissie en de sponsorcommissie. Door optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden die de mediacommissie biedt, kan Postelein 
zich naar de leden toe sterk en professioneel profileren. 
 
6.1 Public Relations 

6.1.1  Rozen 
Om haar naamsbekendheid te vergroten, zal Postelein tijdens de Propedeuse- en 
Bacheloruitreikingen rozen uitdelen met een felicitatie namens de studievereniging. Dit 
stimuleert de positieve beeldvorming en naamsbekendheid van Postelein bij studenten 
PWO. 
 

6.1.2 Kerstkaart 
Dit jaar zal een informele foto van het huidige bestuur als kerstkaart verstuurd worden. 
Ontvangers zijn onder andere zusterverenigingen, andere studieverenigingen in 
Nijmegen, externe relaties en bijzondere leden. Wederom heeft dit als doel het vergroten 
van de naamsbekendheid. 
 

6.1.3 Felicitaties 
Via de nieuwe website zullen verjaardagen van Posteleinleden zichtbaar zijn. Dagelijks 
zal een mailtje gestuurd worden vanuit Postelein om deze leden met hun verjaardag te 
feliciteren. Dit stimuleert positieve beeldvorming betreffende Postelein. 
 

6.1.4 Posters 
Het is de bedoeling om één conceptposter te maken voor alle activiteiten. Dit concept is 
eenduidig en duidelijk herkenbaar als zijnde ‘Postelein’. Vervolgens kan elke commissie 
de tekst van de poster naar eigen wens aanpassen. Zo is de uitstraling uniform, maar de 
boodschap specifiek. Dit heeft een duidelijke en professionele uitstraling. 
 

6.1.5 Actieve ledenshirts 
Door middel van verstrekking van actieve ledenshirts op activiteiten waar actieve leden 
als Posteleinlid herkenbaar moeten zijn, wordt de professionaliteit en zichtbaarheid 
vergroot. Onder andere bij voorlichtingen en meeloopdagen is dit zeer nuttig. Dit moeten 
mooie en kwalitatief goede shirts worden. De shirts blijven ten allen tijde bezit van 
Postelein. Leden leveren het shirt direct na gebruik in, waarna Postelein zorgt voor het 
was- en strijkwerk. 
 
 6.1.6 Website en nieuwsbrief 
In samenwerking met de voorzitter verzorgt de commissaris media het onderhoud aan 
de website en de Hyves-pagina. Daarnaast wordt ook de wekelijkse nieuwsbrief door 
één van deze personen geschreven. Het is de bedoeling de website zo regelmatig 
mogelijk te updaten, zodat er een constante stroom aan informatie is. Dit nodigt de leden 
uit elke dag de website te bekijken, waardoor deze kan uitgroeien tot een belangrijk 
medium. 
 
6.2 Posteleinpostcommissie 
De PosteleinPost (PP) verschijnt vijf keer per jaar. Het is de bedoeling om de oplage van 
de PP dit jaar te verhogen. Op dit moment is deze 330; een oplage van minimaal 350 
moet in de (nabije) toekomst zeker haalbaar zijn gezien het grote aantal leden dat 
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Postelein heeft. Door de PP te verspreiden bij de boekenverkoop en door het 
aantrekkelijker maken door middel van een gekleurde kaft wordt getracht de 
leesdichtheid te verhogen. Daarnaast is het de bedoeling de kwaliteit van de PP te 
verhogen. Om dit te bereiken wordt gedacht aan de invoering van een aantal nieuwe 
rubrieken die voor studenten amuserend, educatief en informatief zijn. Zo bestaat de 
mogelijkheid om elk bestuurslid een informeel stuk te laten schrijven waarmee een 
bestuursfunctie transparanter wordt voor studenten. Ook kunnen alumni gevraagd 
worden te schrijven over de periode na de studie en wordt overwogen om colleges van 
interessante vakken (van andere studies) te volgen en daar over te rapporteren. Op die 
manier kan de blik van de studenten verbreed worden. Bovendien kan de 
studiegerelateerde commissie over alle activiteiten die georganiseerd zijn een verslag 
schrijven. 
 
Een overzicht van mogelijke releasedata van de PP is als volgt: 
 
Omstandigheden   Inleveren kopij   Release PP 
Boekenverkoop november  eind oktober   begin november 
Boekenverkoop januari  eind december (voor vak.) half januari 
Voorjaar    eind februari   half maart 
Studiereis    half mei   eind mei/begin juni 
Introductie    half juli    eind juli 
 
Exacte data zullen in overleg met de commissie en na bestudering van de jaarplanning 
van de faculteit en de studievereniging vastgesteld worden. 
 
6.3 Boekencommissie 

6.3.1 Boekenverkoop 
Het is afgelopen jaar een succes gebleken de boekenverkoop zelf te reguleren. Door 
studenten (na het opgeven van hun voorkeur) in te delen op bepaalde dagen waarop ze 
hun boeken kunnen ophalen, worden lange rijen voorkomen. Per dag zal een tijdschema 
gemaakt worden, zodat er sprake is van een gelijkmatige stroom van mensen die 
langskomen. Elke boekenverkoop zal één week duren, met uitzondering van de 
boekenverkoop in augustus, wanneer een aparte boekenverkoop voor eerstejaars 
studenten wordt georganiseerd, welke zal plaatsvinden op één dag. 

Bij alle boekenverkopen (behalve die van augustus) zal per bestelling een borg 
gehanteerd worden. Mensen die hun boeken (zonder geldige reden en kennisgeving 
vooraf) niet tijdig of helemaal niet komen afhalen hebben geen recht op restitutie van de 
borg. 

De boekenverkoop zal ruim van tevoren aangekondigd worden op de website en 
in het collegepraatje. Bestelformulieren zullen van de website te downloaden zijn. De 
verkopen voor het studiejaar 2006 – 2007 zijn als volgt gepland: 
 
Periode 2  � november 2006 
Periode 3 & 4  � januari 2007 
Periode 1  � augustus 2007 
 

6.3.2 Readerverkoop 
Sinds twee jaar verkoopt Postelein in naam van docenten readers voor enkele vakken. 
Dit zal dit jaar gecontinueerd worden. Docenten hebben de mogelijkheid in 
samenwerking met Postelein readers samen te stellen, te drukken en te verkopen. 
Verkoop van readers geschiedt op basis van betaling vooraf.  
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6.3.3 Samenvattingenverkoop 
De samenvattingenverkoop is een succes. Om een grotere mate van professionaliteit uit 
te stralen zal de kwaliteit van de samenvattingen dit jaar verhoogd worden. Bovendien 
zullen alleen samenvattingen verkocht worden die up-to-date zijn. Dit houdt in dat 
nieuwe samenvattingen moeten worden aangekocht van studenten. Aankoop geschiedt 
op basis van kwaliteit en na uitvoerige controle. Studenten die deze samenvattingen 
controleren ontvangen hiervoor een vergoeding. De beloning voor een aangekochte 
samenvatting is afhankelijk van het aantal pagina’s van het originele boek. 

De samenvattingenverkoop is een belangrijk onderdeel van Postelein, aangezien 
veel leden hier gebruik van maken. Het is dan ook belangrijk dat dit goed geregeld 
wordt. Dat houdt in dat er altijd voldoende samenvattingen moeten zijn. De opbrengst 
van de samenvattingenverkoop zal gebruikt worden om in de toekomst nieuwe 
samenvattingen aan te kopen en om het assortiment kwalitatief gezien te optimaliseren. 
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7.0 Voorlichtings- en meeloopdagencommissie 

7.1 Meeloopdagen 

Sinds vorig jaar is Postelein verantwoordelijk voor de organisatie van de meeloopdagen 
voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde. Vanaf dit jaar gaat 
hier een aparte commissie voor gevormd worden, die aangestuurd wordt door de 
secretaris en penningmeester. De secretaris handelt de correspondentie met scholieren 
af, terwijl de penningsmeester zich toelegt op de organisatie van de meeloopdagen en 
het aansturen van de commissie.  

Dit jaar worden zeven meeloopdagen georganiseerd, verspreid over het gehele 
jaar. Het streven is per keer ongeveer tien tot twaalf mensen uit te nodigen. Mocht in de 
loop van het jaar blijken dat de belangstelling groter is dan verwacht, dan zal een 
splitsing in twee groepen worden gemaakt, aangezien het belangrijk is dat de groepen 
niet te groot zijn. Op die manier kan zo veel mogelijk aandacht besteed worden aan 
vragen van individuele scholieren. Een achtste meeloopdag wordt als reservedag 
ingepland voor het geval dat in een bepaalde periode erg veel aanmeldingen zijn. 

Per dag zal er geprobeerd worden een zo aantrekkelijk mogelijk programma 
samen te stellen voor zover het collegeaanbod dat toelaat. Daarnaast zullen leden uit de 
meeloopdagencommissie vooraf een presentatie verzorgen om scholieren te informeren 
over onder andere de opbouw van de studie. Tijdens deze dagen streeft Postelein er 
naar de lijn van voorlichting van de opleiding voort te zetten: enthousiast maar 
realistisch. 
 
Schema meeloopdagen 2005-2006: 

 Weeknummer/jaar 

1 Week 41/2006 

2 Week 45/2006 

3 Week 50/2006 

4 Week 7/2007 

5 Week 11/2007 

6 Week 16/2007 

7 Week 20/ 2007 

8 In geval van grote 
hoeveelheid aanmeldingen, 
datum nog vast te stellen 

 

 
7.2 Voorlichtingen 
Sinds afgelopen jaar geeft Postelein voorlichtingen over de studie Pedagogische 
Wetenschappen en Onderwijskunde op diverse middelbare scholen in Nederland. De 
opleiding is nog steeds erg tevreden over deze werkwijze en ook voor Postelein blijft dit 
interessant om te doen. Enerzijds met het oog op een vroege promotie van Postelein en 
anderzijds omdat deze werkzaamheden middels een studentassistentschap worden 
vergoed door de opleiding en het studenten een leuke en leerzame mogelijkheid biedt 
om iets bij te verdienen. 


