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Voorwoord 
 

Geachte lezer, 
 
Voor u ligt het beleidsplan van het dertiende kandidaatsbestuur van 
Studievereniging Postelein. Het kandidaatsbestuur wil middels dit beleidsplan haar 
plannen met de vereniging voor komend bestuursjaar presenteren en toelichten. 
 
Sinds de oprichting van Postelein in 1995 heeft de vereniging een grote ontwikkeling 
doorgemaakt. Alle besturen hadden hun eigen visie op de vereniging en wat zij 
wilden bereiken in hun bestuursjaar. Zo werden er steeds nieuwe richtlijnen 
geformuleerd om de vereniging zo goed mogelijk te besturen. 
Door de jaren heen is de studievereniging heel hard gegroeid en steeds 
professioneler geworden. Inmiddels is Postelein de op drie na grootste 
studievereniging van Nijmegen. Dit biedt een zee aan mogelijkheden wat betreft 
organisatie van activiteiten. Echter, hierdoor worden ook een aantal zaken 
bemoeilijkt, zoals het bereiken van de leden van de vereniging. Aan het 
kandidaatsbestuur 2007-2008 de uitdaging een specifiek en doelmatig beleid te 
voeren, zoals het een goed bestuur betaamt. 
 
Het kandidaatsbestuur wil de lijn van verbetering die vorige besturen hebben 
ingezet voortzetten. We hebben er als kandidaatsbestuur veel zin in om komend 
jaar tot een succes te maken en we hopen op veel steun en bijval van een groot 
aantal leden. Verder hopen wij dat zowel oud-bestuursleden als de Raad van Advies 
ons bij zullen staan en dat het een ontzettend vruchtbaar en leuk jaar zal worden!  
 
 
Het kandidaatsbestuur 2007-2008, 
 
Jorien Barnhoorn   Voorzitter 
Inge Schrooten   Secretaris 
Gaby de Vrije            Penningmeester en Vice-voorzitter 
Milou Graave           Commissaris Studiegerelateerde activiteiten 
Meike van Haperen   Commissaris Evenementen 
Jacqueline de Weerd  Commissaris Media  
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1.0 Inleiding 
 
Middels dit beleidsplan wil het dertiende kandidaatsbestuur van studievereniging 
Postelein haar doelstellingen voor het bestuursjaar 2007-2008 uiteenzetten. 
Daarnaast wil zij met behulp van het beleidsplan ook proberen te verduidelijken op 
welke wijze zij deze doelstellingen wil realiseren. 
 
Het kandidaatsbestuur heeft een viertal speerpunten geformuleerd. Met behulp van 
deze speerpunten worden de hoofdlijnen van het te voeren beleid weergegeven. De 
punten waar het kandidaatsbestuur dit jaar haar aandacht aan wil besteden zijn: 
het verbeteren van het imago van de vereniging, het aanpakken van de sponsoring, 
het verhogen van de kwaliteit voor het verhogen van de kwantiteit en meer 
gelijkwaardigheid tussen orthopedagogiek studenten en onderwijskunde studenten 
 
Dit jaar wil het kandidaatsbestuur zich inspannen om een betere opkomst te 
krijgen bij georganiseerde activiteiten. Daarom wil zij meer aandacht besteden aan 
de kwaliteit van de te organiseren activiteiten. Daarnaast wil het kandidaatsbestuur 
zowel intern als extern werken aan een beter imago. Het derde speerpunt van het 
kandidaatsbestuur is het vergroten van het aantal sponsors. Daar Postelein een 
zeer grote studievereniging is, wil het kandidaatsbestuur meer geld binnenhalen 
met behulp van sponsors. Aangezien Postelein een studievereniging is voor zowel 
studenten Pedagogische Wetenschappen als studenten Onderwijskunde, wil het 
kandidaatsbestuur, tot slot, dit jaar meer specifieke aandacht besteden aan beide 
groepen studenten. 
 
Een nadere toelichting van de bovengenoemde speerpunten zal volgen onder het 
kopje ‘algemene doelstellingen’ in dit beleidsplan. Naast het toelichten van de 
algemene doelstellingen, worden in dit verslag ook het financiële beleid en de 
begroting voor het bestuursjaar 2007-2008 gepresenteerd. Vervolgens zullen de 
doelstellingen van de studiegerelateerde activiteitencommissie, de 
evenementencommissie en de mediacommissie weergegeven worden. 
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2.0 Algemene doelstellingen 
 

2.1 Speerpunten 
Het eerste speerpunt is gericht op het verbeteren van het imago van de 
studievereniging, zowel op intern als extern niveau. Door een persoonlijke 
benadering naar de leden toe en het zichtbaar zijn op de universiteit, door het 
dragen van bestuurskleding, is het de bedoeling dat zowel leden als contacten  een 
positiever beeld vormen. Op extern vlak zal de vereniging meer positieve bekendheid 
proberen te krijgen door contactverbreding en door een professionele houding aan  
te nemen.  
  Als tweede speerpunt zal de sponsoring aangepakt worden. Aangezien 
Postelein in korte tijd een zeer grote studievereniging is geworden, is er ook meer 
geld nodig om activiteiten voor de leden te organiseren. Om zoveel mogelijk 
sponsors te krijgen, zullen er zoveel mogelijk verschillende instanties benaderd 
worden met de vraag of zij sponsor willen worden. Hierbij wordt onder andere 
gedacht aan drukkers, kledingwinkels, eetgelegenheden, etc.   
 Het derde speerpunt betreft het verhogen van de kwaliteit van activiteiten 
voordat de kwantiteit verhoogd zal worden. Dat wil zeggen dat het 
kandidaatsbestuur haar aandacht eerst wil richten op de opkomst bij activiteiten, 
voordat er meer activiteiten georganiseerd zullen worden. Bovendien zal veel 
aandacht besteed worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de promotie en 
het kweken van animo onder de leden. Door goede promotie en veel animo, zal het 
voor de leden aantrekkelijker worden om naar georganiseerde activiteiten te komen.  
  Het laatste speerpunt betreft de aandacht voor onderwijskundigen. In het 
verleden is gebleken dat onderwijskundigen zich weinig betrokken voelen bij de 
vereniging, aangezien over het algemeen wordt gedacht dat Postelein meer gericht is 
op orthopedagogiek studenten, terwijl het een vereniging is voor zowel pedagogiek 
als onderwijskunde studenten. Door specifieke onderwijskundige excursies en 
specifieke onderwijskundige lezingen aan te bieden zal geprobeerd worden aan de 
onderwijskundigen tegemoet te komen. 
 

2.2 Leden 
Op dit moment heeft studievereniging Postelein ruim 1200 leden. Afgelopen jaren 
hebben bijna alle eerstejaars zich, na het aanmelden voor de studie, ook aangemeld 
voor de studievereniging. Ons doel is om dit aantal nog verder uit te breiden. Dit 
willen wij vooral bereiken door zichtbaar naar buiten toe te treden en meer 
persoonlijke aandacht te schenken aan iedereen, zodat mensen meer gevoel krijgen 
voor de vereniging. 
 

2.3 Planning 
2.3.1 Jaaragenda 
Het beleid omtrent de planning van de activiteiten binnen de vereniging willen wij 
deels voortzetten. Naast de jaarplanning waarop alle activiteiten zichtbaar zijn, 
willen wij tevens een ‘bestuursagenda’ aanschaffen waarin iedereen, bijvoorbeeld, 
de geplande vergadering op kan schrijven. Zo is iedereen op de hoogte van de 
tijdstip en plaats van de vergaderingen van verschillende commissies en activiteiten 
van bestuursleden. 
 
2.3.2 Voorbereiding activiteiten 
Met betrekking tot de voorbereiding van activiteiten zal ook het beleid van het vorige 
bestuur voortgezet worden. Er moet op tijd begonnen worden met organiseren van 
activiteiten en daarnaast moet er ook op tijd een aankondiging uitgaan naar de 
leden.  
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2.4 Posteleinkamer 
2.4.1 Post 
De secretaris verzorgt zowel de inkomende als de uitgaande post. De inkomende 
post komt in het algemene postvak-in binnen en zal van daaruit door de secretaris 
worden uitgesorteerd. 
De uitgaande post komt met een kopie in het algemene postvak-uit, van waaruit de 
secretaris ervoor zorgt dat deze wordt verstuurd en gearchiveerd. 
 
2.4.2 Kamerdienst 
Dit jaar zullen de openingstijden van de Posteleinkamer deels gewijzigd worden. Wij 
hebben ervoor gekozen dat dagelijks tussen 10.00 en 16.00u een bestuurslid 
aanwezig moet zijn op de Posteleinkamer. 
 
2.4.3 Kameretiquette 
De dagelijkse werkzaamheden van bestuursleden op de Posteleinkamer worden 
vastgelegd in een protocol. Hieronder vallen onder andere het verzenden van 
verjaardagspost aan leden en de samenvattingenverkoop. 
 
2.4.4 Computers 
Dit jaar willen we proberen het e-mailaccount van Outlook onafhankelijk te maken 
van de bestuurscomputer, zodat e-mails sneller behandeld kunnen worden. Ook 
willen we een netwerk tussen beide bestuurscomputers aanleggen, zodat 
bestuursleden voor hun werkzaamheden niet afhankelijk zijn van één bepaalde 
computer. 
 
2.5 Bekendheid 
Om het bestuur zichtbaar te laten zijn voor haar leden, zullen wij op de campus en 
daarbuiten veelvuldig onze bestuurskleding gedragen. Bovendien willen we de leden 
uitnodigen om kennis te maken met het bestuur en om te alle tijde langs te komen 
op de Posteleinkamer voor een praatje (eventueel onder het genot van een kop koffie 
of thee). Eveneens is het plan om grote georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld de 
studiereis, door de commissarissen zelf te laten presenteren, zodat de leden ook 
bekend raken met hun werkzaamheden. 
  Om het bestuur meer bekendheid te geven buiten de vereniging, zullen we 
een uitnodiging voor de constitutieborrel versturen met een foto van het bestuur 
erop. Daarnaast zullen wij andere verenigingen ook een kerstkaart en een 
uitnodiging voor de dies van de vereniging sturen. Deze laatste twee zullen 
overigens ook naar de leden van Postelein verstuurd worden. 
 
2.6 Toegankelijkheid 
Het streven is om Postelein toegankelijker te maken voor haar leden, zodat de 
opkomst bij de door de vereniging georganiseerde activiteiten hoger zal worden. 
Bovendien tracht Postelein docenten actiever bij de vereniging te betrekken onder 
andere door meer persoonlijk contact. 
 
2.7 Informatievoorzieningen 
Het beleid van het vorige bestuur zal gecontinueerd worden met betrekking tot 
informatievoorzieningen. Het beleid was erop gericht zoveel mogelijk media te 
gebruiken om de leden te bereiken. Echter, het kandidaatsbestuur wil proberen de 
posters en flyers aantrekkelijker te maken door ze in een nieuw jasje te steken. 
Bovendien wordt ernaar gestreefd het gebruik van de website te stimuleren door 
zowel de ledenadministratie als de aanmeldingen voor activiteiten en lezingen en de 
boekenverkoop via de website te laten gebeuren. 
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2.8 Samenwerking 
Dit jaar wordt geprobeerd de samenwerking met andere studie- en 
studenten(sport)verenigingen uit te breiden. Het voornaamste doel hiervan is meer 
mensen te bereiken voor georganiseerde activiteiten en om leden van Postelein 
bekend te maken met de leden en activiteiten van andere verenigingen. Naast de 
verenigingen waar reeds contact mee is, willen we meer contacten leggen tussen 
onze en andere verenigingen. 
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3.0 Financiën 
 

3.1 Sponsoring 
  
Postelein is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote vereniging. In onze ogen 
is Postelein daarom aantrekkelijk voor veel sponsoren. De sponsorcommissie zal 
zich dit jaar actief gaan inzetten op het gebied van sponsoring. Deze commissie zal 
bestaan uit de commissaris media en de penningmeester. Daarnaast zullen er 
maximaal twee actieve leden plaats nemen in deze commissie. Er is gekozen voor 
een maximum aantal van vier personen in deze commissie, zodat Postelein ook 
tegenover (toekomstige) sponsoren als één gezicht naar buiten treedt. Het doel van 
deze commissie zal zijn een goed contact te onderhouden tussen Postelein en  de 
huidige sponsoren. Daarnaast zal deze commissie op zoek gaan naar nieuwe 
sponsoren en met hen kijken naar de mogelijkheden die Postelein hen te bieden 
heeft.  
 Naast het aantrekken van nieuwe, nader te bepalen, sponsoren zal er ook 
gericht gezocht worden naar een rozen sponsor. Het streven is om de rozen die 
Postelein bij de propedeuse-, bachelor- en masteruitreiking uitdeelt, te laten 
sponsoren.  
 Ook zal Postelein gericht op zoek gaan naar een sponsor voor de 
PosteleinPost. De oplage van de PosteleinPost is in de afgelopen jaren flink gestegen 
en zal dit jaar een nog grotere oplage hebben. Om de PosteleinPost daarnaast ook 
kwalitatief beter te maken zal er gezocht worden naar een drukker die de 
PosteleinPpost wil sponsoren. 
 

3.2 Boeken- en readerverkoop 
3.2.1Boekenverkoop 
Komend jaar zal de boekenverkoop in het takenpakket van de secretaris en 
penningmeester zitten. De secretaris zal het contact met leden onderhouden en de 
penningmeester zal in beginsel verantwoordelijk zijn voor het contact met Selexyz 
Dekker v.d. Vegt en docenten.  

Afgelopen jaar is ervoor gekozen om de boeken in te delen in pakketjes 
alvorens de leden de boeken af komen halen op de Postelein kamer. Hierdoor is de 
wachttijd voor leden bij de Postelein kamer sterk verminderd. Komend jaar zal deze 
werkwijze worden gehandhaafd. 

Daarnaast is men momenteel bezig met het invoeren van een digitaal 
systeem. Via dit digitale systeem kunnen hun boeken bestellen op de website van 
Postelein en tegelijkertijd een machtiging voor een automatisch incasso invullen. Dit 
betekent in de praktijk dat leden hun boeken al hebben betaald voordat zij ze 
komen afhalen en de doorstroom op de afhaaldagen beter verloopt. Er wordt naar 
gestreefd om dit digitale systeem bij de eerstvolgende boekenverkoop gereed te 
hebben, mocht dit om bepaalde redenen niet haalbaar zijn, dan wordt de werkwijze 
van de vorige boekenverkoop gehandhaafd.  

Dit jaar zal niet gewerkt worden met het indelen van tijden waarop de leden 
hun boeken af komen halen. Er zullen per boekenverkoop twee dagen worden vrij 
gemaakt waarop leden hun boeken kunnen afhalen. Het afhalen kan dan tussen 
10:00 uur ´s ochtends en 14:00 uur ´s middags. Daarnaast zal er nog een extra 
tijdstip worden ingepland waarop de masterstudenten hun boeken kunnen afhalen. 
De boekenverkoop zal dit jaar net zoals het voorgaande jaar plaatsvinden in de week 
na de tentamenweek.. 

Ten slotte wordt er gekeken naar vakken waar in het verleden problemen zijn 
geweest met de literatuuropgave. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om docenten 
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zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen, zodat docenten tijdig een juiste 
literatuurlijst kenbaar maken aan Postelein.  

3.2.2 Readerverkoop 

 Om de studenten een uniform beleid aan te bieden in de aanschaf van hun 
readers, wordt er getracht om zoveel mogelijk docenten hun readers via Postelein te 
laten verkopen. Voor de docenten heeft dit als voordeel dat zij geen distributie en 
verkoop problemen hoeven te ondergaan. Net zoals de boekenverkoop zal ook in 
deze een persoonlijke aanpak naar docenten toe een middel zijn om hen deze 
service vanuit Postelein aan te bieden.  
 Ook de readerverkoop zal via de website van Postelein gaan plaatsvinden. 
Studenten betalen dan ook hun readers aan Postelein via een automatische 
incasso. Er wordt naar gestreefd de readerverkoop tegelijkertijd met de 
boekenverkoop te laten plaats vinden.  
 

3.3 Kascontrole 
De kascontrolecommissie bestaat op dit moment uit twee leden van de vereniging 
die tot december 2007 zitting nemen in deze commissie. Het streven is om een van 
deze leden een aantal maanden langer te laten zitten, afhankelijk van de 
beschikbaarheid. Dit lid zal afgewisseld worden in juni 2007. Hierdoor kan het 
nieuwe lid van de kascontrolecommissie de ervaring mee krijgen van het reeds 
zittende lid. De leden van de kascontrolecommissie zullen zitting nemen voor een 
minimale periode van een jaar.  
 

3.4 Boekhouding 
De digitale boekhouding zoals hij op dit moment is opgesteld door de 
penningmeester zal behouden worden.  
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3.5 Begroting 2007-2008 
 

  Inkomsten Uitgaven 
 Algemeen   

 Contributies Leden € 10.000,00 € 0,00- 

 Subsidie faculteit € 1.000,00 € 0,00- 

 Sponsoring € 1.500,00 € 0,00- 

 Kosten Rabobank € 0,00 € 350,00- 

 Portokosten € 0,00 € 500,00- 

 Actieve leden Uitje € 0,00 € 1.500,00- 

 Kosten ALV € 0,00 € 300,00- 

 Onvoorziene uitgaven € 0,00 € 500,00- 

 Afschrijvingen € 0,00 € 0,00- 

 Voorzieningen € 0,00 € 0,00- 

 Reserveringen contributie € 0,00 € 1.367,50- 

 Shirts Actieve leden € 0,00 € 150,00- 

    

 Totaal Algemeen € 12.500,00 € 4.667,50- 
    

 Bestuur   

 Drukwerk € 0,00 € 50,00- 

 Kosten KvK € 0,00 € 40,00- 

 Contributie Sofv € 0,00 € 68,00- 

 Kantoorartikelen € 0,00 € 150,00- 

 Relatiegeschenken € 0,00 € 400,00- 

 Constitutie borrel € 0,00 € 500,00- 

 Dies borrel € 0,00 € 500,00- 

 Bestuurskleding € 0,00 € 900,00- 

 Bestuursuitje € 0,00 € 150,00- 

 Kamerbenodigdheden € 0,00 € 350,00- 

 Besturenuitje Sofv € 75,00 € 75,00- 

    

 Totaal Bestuur € 75,00 € 3.183,00- 
    

 Studie commissie   

 Drukwerk € 0,00 € 150,00- 

 Netwerkavond € 0,00 € 50,00- 

 Werkexcursies € 0,00 € 100,00- 

 Lezingen € 0,00 € 75,00- 

 EHBO € 750,00 € 750,00- 

 Studiereis € 18.750,00 € 19.999,50- 

 Subsidie Studiereis € 1.250,00 € 0,00- 

 Studytrip € 2.500,00 € 2.500,00- 

    

 

Totaal Studie- 
commissie € 23.250,00 € 23.624,50- 
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 Media    

 Drukwerk € 0,00 € 100,00- 

 Samenvattingen € 1.000,00 € 700,00- 

 PosteleinPost € 0,00 € 4.000,00- 

 Representatie € 0,00 € 3.500,00- 

 Meeloopdagen € 1.000,00 € 1.000,00- 

 Externe voorlichtingen € 1.200,00 € 1.200,00- 

    

 Totaal Media € 3.200,00 € 10.500,00- 
    

 Boek + reader verkoop   

 Readerverkoop € 13.000,00 € 10.000,00- 

 Boekenverkoop € 250.000,00 € 250.000,00- 

    

 Totaal boekenverkoop € 263.000,00 € 260.000,00- 
    

 Evenementencommissie   

 Drukwerk € 0,00 € 200,00- 

 Borrels € 0,00 € 100,00- 

 Films € 0,00 € 150,00- 

 LSPOD € 0,00 € 0,00- 

 Feesten € 1.500,00 € 0,00- 

 Overige evenementen € 0,00 € 300,00- 

 Dies activiteit leden € 0,00 € 1.000,00- 

 Gala € 700,00 € 500,00- 

    

 Totaal evenementen € 2.200,00 € 2.250,00- 
    

 Introductiecommissie   

 Bijdrage introductieleden € 5.340,00 € 0,00- 

 Subsidie faculteit € 1.000,00 € 0,00- 

 Gezamenlijk eten en bowlen € 0,00 € 3.500,00- 

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

 Spellen € 0,00 € 590,00- 

 Kosten introcommissie € 0,00 € 100,00- 

 Picknick € 0,00 € 400,00- 

 Themafeest introductie € 0,00 € 250,00- 

 Mentorenkosten € 0,00 € 1.000,00- 

 Workshopmiddag                  €0,00 € 500,00- 

 

Totaal 
introductiecommissie € 8.340,00 € 8.340,00- 

    

    

 Totaal € 312.555,00 € 312.555,00-
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4.0 Commissie Studiegerelateerde Activiteiten  
 

De commissie studiegerelateerde activiteiten is onderverdeeld in een aantal 
subcommissies, te weten: de algemene commissie studiegerelateerde activiteiten, de 
studytrip commissie en de studiereiscommissie.  
 
4.1 Algemene commissie studiegerelateerde activiteiten 
Deze commissie zal de organisatie van excursies en lezingen op zich nemen. Er 
wordt naar gestreefd elke maand een excursie te organiseren. Er zullen 7 
pedagogische excursies worden georganiseerd en 3 onderwijskundige. Bovendien zal 
elke afstudeerrichting binnen Pedagogische Wetenschappen voldoende 
gerepresenteerd worden tijdens de excursies. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat 
er eens in de 6 weken een lezing wordt georganiseerd waarvan tenminste 2 
onderwijskundige lezingen. Het is tevens tijdens de lezingen de bedoeling dat elke 
afstudeerrichting aan bod komt. Het beleid van vorig jaar om meer te 
communiceren met docenten zodat de excursies en lezingen aansluiten op colleges 
zal gecontinueerd worden.  
 
4.2 Studytrip commissie 
Dit jaar zal er in december, januari of februari een studytrip plaats vinden. Dit zal 
een tweedaagse binnenlandse of buitenlandse reis zijn. De commissie die de reis 
organiseert, zal bestaan uit maximaal 6 leden (inclusief de commissaris).  
 
4.3 Studiereiscommissie 
In het voorjaar zal er wederom een studiereis georganiseerd worden die ongeveer 8 
dagen zal duren. Deze reis zal naar het buitenland gaan. De commissie die de 
coördinatie van de reis op zich zal nemen, zal bestaan uit maximaal 6 leden 
(exclusief de commissaris). Daarnaast zal er een medecoördinator zijn uit het 
bestuur die de commissaris tijdens de reis zal assisteren.  
 
4.4 Netwerkavond 
Dit jaar zal er opnieuw een netwerkavond georganiseerd worden. Deze zal in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en 
Onderwijskundigen (NVO) georganiseerd worden. NVO zal zorgen voor de sprekers, 
Postelein zal de inschrijving en de locatie verzorgen. Door dit 
samenwerkingsverband, zal het aankomend jaar niet nodig zijn een commissie te 
vormen die de netwerkavond organiseert.  
 
4.5 Sollicitatietraining 
Er zal dit jaar wederom een sollicitatietraining worden georganiseerd. De training 
wordt aangeboden door Dienst Studentenzaken en Postelein zal gebruik maken van 
deze faciliteit. De commissaris zorgt voor de inschrijving en de locatie. Door goede 
promotie zullen studenten gestimuleerd worden deel te nemen aan deze training.  
 
4.6 Cursus Kinder-EHBO 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er dit jaar via Ambuklas een cursus 
kinder-EHBO worden georganiseerd. Ambuklas verzorgt de cursus, Postelein zorgt 
voor de inschrijving en regelt de locatie.  

Er zal tevens gekeken worden naar de mogelijkheden van het verzorgen van 
een opfriscursus. Er zal contact opgenomen worden met Ambuklas om naar deze 
mogelijkheden te informeren en er zal gekeken worden of er animo is voor een 
dergelijke cursus.  
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4.7 Bijlessen 
Dit jaar zullen er wederom bijlessen worden georganiseerd voor leden die moeite 
hebben met het vak Beschrijvende Statistiek. Eerste- en tweedejaars studenten 
worden gekoppeld aan ouderejaars die hen tegen een vergoeding van €10 per uur 
bijles zullen geven. Afhankelijk van het aantal begeleiders en het aantal leden dat 
geïnteresseerd is in bijles, is het mogelijk één op één begeleiding te krijgen of in 
groepsverband te werken. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met Lex 
Bouts, coördinator van het vak Beschrijvende Statistiek, om bijvoorbeeld 
oefenopgaven te regelen.  

Bovendien bestaat het idee aankomend jaar tevens bijlessen te verzorgen 
voor de vakken Toetsende Statistiek en Psychometrie. Omdat er nog geen bijlessen 
voor deze vakken bestaan, wordt er contact opgenomen met de betreffende docenten 
van de vakken, Lex Bouts en Chris Michels om te informeren naar de 
mogelijkheden.  
 
4.8 Uitwisselingsexcursie 
Het idee bestaat om een zogeheten uitwisselingsexcursie te organiseren. De 
bedoeling is om in samenwerking met een zustervereniging, zoals PAP uit Utrecht of 
VSPVU uit Amsterdam, de desbetreffende universiteit van die stad te bezichtigen en 
eventueel een pedagogische of onderwijskundige instelling te bezoeken.  
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5.0 Commissie Evenementen 
 
De commissaris evenementen zal leiding gaan geven aan de volgende commissies: 
de algemene evenementencommissie, de feestcommissie, de introductiecommissie 
en de LSPOD-commissie. Hieronder zullen per commissie de doelstellingen voor dit 
jaar besproken worden. 
 
5.1 Algemene Evenementencommissie 
De algemene evenementencommissie zal activiteiten organiseren die niet tot de 
studiegerelateerde activiteiten behoren. Deze activiteiten zullen georganiseerd 
worden voor de leden van Postelein, en afhankelijk van de activiteit, zullen soms 
ook niet-leden welkom zijn.  

Tot de activiteiten behoren de student-docentborrels, de films die gedraaid 
zullen worden, de cocktailnight en een aantal incidentele evenementen die niet 
periodiek terugkomen, zoals het gala en de opnames van praatjesmakers. Er zal 
naar gestreefd worden dit jaar 5 incidentele evenementen te organiseren. 

Er zullen komend jaar ongeveer vier student-docentborrels georganiseerd 
worden. Om het aantal bezoekers te verhogen ten opzichte van vorige jaren zal de 
student-docentborrel dit jaar gekoppeld worden aan een activiteit met één van de 
docenten. Deze activiteit zal per borrel verschillend zijn. Ook is het een optie de 
student-docentborrels in Universiteitscafé Piecken te houden. 

Er zullen komend jaar 4 films gedraaid worden. Deze films zullen vertoond 
worden bij studentenvereniging Ovum Novum. Hiernaast zal geprobeerd worden een 
regeling met LUX treffen, waarin leden van Postelein tegen een laag tarief hier een 
aantal keer films kunnen bekijken.  

De cocktailnight zal elke laatste dinsdag van de maand plaatsvinden Boogie 
Wonderland. Tijdens deze cocktailnight zullen speciale Posteleincocktails 
aangeboden worden. De cocktailnight gaat vooraf aan Puberpop in café van Buren.  

Ook zal er dit jaar weer een gala georganiseerd worden, in samenwerking met 
andere verenigingen. Er zal gekeken worden of dit gala in samenwerking met een 
andere grote vereniging kan, maar ook het samenwerkingsverband van vorig jaar 
zal in overweging genomen worden.  

Postelein zal komend jaar haar dertiende verjaardag gaan vieren, zowel in de 
vorm van een Diesfeest voor haar leden als in de vorm van een Diesborrel voor de 
besturen van andere verenigingen. De exacte invulling van het feest en de borrel 
wordt nader bepaald. De organisatie van het Diesfeest zal de 
evenementencommissie op zich nemen. 

 
 
5.2 Feestcommissie 
De feestcommissie draagt zorg voor de feesten die Postelein het komende jaar gaat 
(mede)organiseren. Deze feesten zullen zijn: het A-feest, het BaMyPo-feest, een 
themafeest in Boogie Wonderland en eventueel de PitcherParty.  

De feestcommissie zal opgedeeld worden in kleine subcommissies, waarbij 
elke subcommissie zich zal richten op de organisatie van een bepaald feest. Van 
deze subcommissies wordt verwacht dat zij de Commissaris Evenementen op de 
hoogte houden van wat er binnen de commissies speelt. De feestcommissie als 
overkoepelende commissie zal komend jaar ook een aantal keer samenkomen om 
ervaringen uit te wisselen en elkaar van nieuwe ideeën te kunnen voorzien. 

Het A-feest wordt georganiseerd in samenwerking met een aantal andere 
studieverenigingen van de A-faculteit, te weten: SVN, BOW, Babylon, Mycelium, 
Synergy, ESV en GSV. Er zullen 2 actieve leden van Postelein plaatsnemen in de A-
feestcommissie. In tegenstelling tot afgelopen jaren zal het A-feest dit jaar op 
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woensdag plaatsvinden en bij een eventueel tegenvallend succes zal nieuw overleg 
plaatsvinden over de dag van het A-feest. 

Het BaMyPo-feest wordt georganiseerd in samenwerking met Babylon en 
Mycelium. Vanuit Postelein zullen 2 of 3 actieve leden meewerken aan de 
organisatie hiervan.  

De feestcommissie zal komend jaar ook een nader te bepalen themafeest 
gaan organiseren in Boogie Wonderland.  

Afgelopen bestuursjaar heeft Postelein, in samenwerking met Leonardo da 
Vinci en BeeVee, voor het eerst een PitcherParty georganiseerd in Universiteitscafé 
Piecken. Afhankelijk van het succes van de eerste PitcherParty zal dit feest komend 
bestuursjaar herhaaldelijk georganiseerd worden.  
 
5.3 Introductiecommissie 
De introductiecommissie zal zich richten op de organisatie van het 
opleidingsgedeelte van de 10-daagse introductie voor aankomend eerstejaars 
studenten. Hierbij zullen een aantal onderdelen van de introductie van afgelopen 
jaren weer terugkomen. De inschrijving voor de introductie zal voorafgaand aan de 
introductie plaatsvinden.  

Er zal dit jaar de regel ingevoerd worden dat leden van de introductiecommissie 
geen mentor mogen worden, omdat afgelopen jaren is gebleken dat dit erg lastig te 
combineren is. 

De introductiecommissie zal tijdens de introductie goed herkenbaar zijn, aan de 
speciale ‘introductiecommissie-shirtjes’ zodat mentoren en aankomende studenten 
goed weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen en opmerkingen.  
 
5.4 LSPOD-commissie 
LSPOD staat voor de Landelijke Studenten Pedagogiek en Onderwijskunde Dag. De 
LSPOD-commissie zal komend jaar, in samenwerking met een aantal 
zusterverenigingen uit andere steden, de organisatie van deze dag op zich nemen. 
Tijdens de LSPOD zullen de studieverengingen in samenwerking workshops 
organiseren op het gebied van de Pedagogiek en Onderwijskunde. 
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6.0 Commissie Media 
 
De mediacommissie bestaat dit jaar uit twee subcommissies; de 
PosteleinPostcommissie en de voorlichtings- en meeloopdagencommissie. Deze twee 
commissies zullen gericht zijn op het optimaal informeren en enthousiasmeren van 
(toekomstige) leden. Daarnaast verzorgt de mediacommissie ook de samenvattingen. 
 

6.1 Public Relations 
6.1.1 Rozen 
Postelein zal de studenten van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde dit 
jaar persoonlijk feliciteren tijdens de Propedeuse-, Bachelor- en Masteruitreikingen 
met een roos. Met deze persoonlijke aandacht wordt een positieve houding 
tegenover Postelein gestimuleerd.  
 
6.1.2 Kerstkaarten 
Dit jaar zal een informele foto van het huidige bestuur als kerstkaart verzonden 
worden. Deze zal voor de relaties met andere verenigingen en naamsbekendheid 
naar zusterverenigingen, andere studieverenigingen in Nijmegen, externe relaties en 
bijzondere leden gestuurd worden. Tevens zal deze voor het persoonlijk contact met 
de (actieve) leden alle leden verzonden worden.  
 
6.1.3 Verjaardagen 
Via de website zijn de verjaardagen van Posteleinleden zichtbaar. Op de 
Posteleinkamer komt een kalender te hangen met alle verjaardagen van de leden. 
Op hun verjaardag zullen de leden ook gemaild worden om hen persoonlijk te 
feliciteren.  
  Postelein zal dit jaar ook haar eigen verjaardag vieren. Om ervoor te zorgen 
dat al onze leden dit komen vieren, zullen zij hiervoor persoonlijk uitgenodigd 
worden met een kaart.  
 
6.1.4 Posters 
Er zal in overleg met eventueel toekomstige sponsors gewerkt worden aan 
professionele posters.  
 
6.1.5 Actieve ledenshirts 
Actieve ledenshirts worden als belangrijk beschouwd voor de bereikbaarheid van 
Postelein voor (toekomstige) leden. Deze zullen dus zo veel mogelijk ingezet worden 
bij activiteiten. Vooral bij voorlichtingen en meeloopdagen, waar ze al gebruikt 
worden, is het dragen van deze shirts nuttig. Postelein zal zorgen voor een 
uitbreiding van maten en een uitbreiding van het gebruik van deze shirts. Deze 
shirts blijven in het bezit van Postelein en Postelein zal deze schoon houden.  
 
6.1.6 Website en nieuwsbrief 
De website wordt als een belangrijk medium gezien om de leden te bereiken. De 
mediacommissaris zal deze up to date houden met belangrijke en leuke informatie. 
Er zal veel gewerkt worden met foto’s om leden naar de site toe te trekken, waar de 
agenda dan direct te zien is. De boeken zullen aan de website gekoppeld zijn en dit 
zal ook als een lokker fungeren. De nieuwsbrief zal wekelijks door de voorzitter 
verstuurd worden om de leden te herinneren aan activiteiten.  
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6.1.7 Reünie 
Postelein zal gaan samenwerken met de contactpersonen die een reünie organiseren 
voor mensen die pedagogische wetenschappen en onderwijskunde hebben 
gestudeerd aan de Radboud Universiteit. Door ons gezicht hier te laten zien, onder 
andere door middel van een praatje, verkrijgen we meer naamsbekendheid. Deze 
alumni worden zo makkelijker benaderbaar voor bijvoorbeeld financiële steun of een 
stukje in de PosteleinPost.   
 

6.2 PosteleinPostcommissie 
De PosteleinPost verschijnt vijf keer per jaar. Op dit moment is de oplage 450 
exemplaren. Deze zal verhoogd worden naar 600 exemplaren, gezien de groei van de 
vereniging. Ze zullen in principe tijdens de boekenverkoop uitgedeeld worden, wat 
een succes bleek te zijn afgelopen jaar. De PosteleinPost wordt als één van de 
belangrijkste media gezien om de leden te bereiken. Het bestuur zal zich, net als in 
dit jaar, hierin voorstellen. Verder zal de inhoud serieuze en amuserende zaken 
bevatten. De informatie over extra vakken zal behouden worden, net als de 
verslagen van activiteiten en actuele informatie. Er zal een poging gedaan worden 
alumni stukjes te laten schrijven en de pen aan elkaar door te laten geven, voor een 
zo breed mogelijk bereik. Verder zal er ruimte zijn voor nieuwe ideeën vanuit de 
commissie, het bestuur, of andere leden.  
 
De jaarplanning zal er als volgt uitzien: 

1) Tijdens boekenverkoop van periode 2 (begin november) 
2) Tijdens boekenverkoop van periode 3 (eind januari) 
3) Tijdens boekenverkoop van periode 4 (begin april) 
4) Na de studiereis (eind mei) 
5) Voor de introductie (eind juli), dit is een oplage voor aankomende studenten 

 

6.3 Samenvattingen 
 
Een groot streven dit jaar is het aantal samenvattingen in het bezit van Postelein uit 
te breiden. Om ervoor te zorgen dat het voor studenten aantrekkelijker is hun 
samenvattingen met medestudenten te delen, zullen wij een vast bedrag per aantal 
samengevatte pagina’s uitbetalen.  

Iedere dag zal gecontroleerd worden hoeveel samenvattingen er verkocht zijn 
en hoeveel er nog in de kast liggen, zodat voorkomen kan worden dat 
samenvattingen niet beschikbaar zijn voor de studenten. 

 
6.4 Voorlichtingen en meeloopdagen 
6.4.1 Meeloopdagen 
Dit jaar vallen de meeloopdagen en voorlichtingen onder de mediacommissie. De 
commissie zal bestaan uit twaalf actieve leden uit verschillende jaren. Deze wordt in 
twee poules opgedeeld zodat er steeds zes mensen op een meeloopdag aanwezig zijn, 
in plaats van iedereen. Er zullen twaalf scholieren per meeloopdag toegelaten 
worden. Er zullen minstens tien meeloopdagen gehouden worden tussen oktober en 
maart. Vanaf april kunnen scholieren alleen, of hooguit drie scholieren, meelopen 
met één student. De frequentie zal dus omhoog gaan en de groepsgrootte wordt 
kleiner, wat zorgt voor meer persoonlijke aandacht voor de scholieren. Voor een 
meeloopdag worden de meest aantrekkelijke colleges uitgezocht om bij te wonen. 
Tevens zullen de scholieren rondgeleid worden op de campus en informatie krijgen 
over de studie. Dit jaar zal ook gekeken worden naar de voorziening van een lunch.  
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6.4.2 Voorlichtingen  
De voorlichtingen op middelbare scholen zal dit jaar ook door deze commissie 
verzorgd worden. Dit is gunstig voor alle partijen: de Radboud Universiteit, de 
middelbare school, Postelein en de commissieleden zelf. Op de middelbare school 
zal de studie gepromoot worden door mensen die er veel vanaf weten, maar ook van 
alles kunnen vertellen over het studentenleven en de rol die Postelein daarin kan 
spelen. De commissieleden leren te presenteren en zullen een vergoeding 
ontvangen. Het plan is om in de commissie ook tijd te besteden aan elkaars 
presentaties, zodat iedereen optimaal kan functioneren.  

 
 


