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Aanleiding en werkwijze 1 

Op de algemene ledenvergadering (alv) van 29 september 2016 is het idee ter sprake gekomen 2 

om de speerpunten die ieder bestuur opstelt in zijn beleidsplan te vervangen door ‘algemene 3 

speerpunten’. Speerpunten bleken, ondanks een andere benaming, inhoudelijk gezien veel 4 

overlap te kennen. Na overleg met de alv is besloten tot oprichting van een werkgroep 5 

‘kernwaarden’, die deze zogenaamde ‘algemene speerpunten’ nader zou uitwerken. 6 

  7 

De werkgroep is aan de slag gegaan met de input van de alv en heeft het document zoals dit 8 

nu voorligt opgesteld in overleg met het bestuur 2016-2017 en de Raad van Advies 2017.  9 

  10 

Het doel van studievereniging Postelein, hierna Postelein, als vereniging zoals in artikel 2 van 11 

de statuten beschreven staat, is te allen tijde het uitgangspunt gebleven voor het opstellen van 12 

de kernwaarden. Het doel van Postelein is: “Het behartigen van de belangen van studenten en 13 

afgestudeerden van de Radboud Universiteit Nijmegen in een pedagogische en/of 14 

onderwijskundige studierichting. Ze tracht dit doel onder meer te bereiken door het 15 

bevorderen en organiseren van studieactiviteiten, het vormen van een band tussen de leden en 16 

het bevorderen van contacten tussen studenten en het pedagogisch-onderwijskundig werkveld, 17 

dit alles in de meest ruime zin van het woord”. 18 

  19 

Leeswijzer 20 

In dit document worden de kernwaarden van Postelein beschreven. De waarden die 21 

beschreven worden, zijn dermate kenmerkend voor Postelein, dat zij kunnen worden 22 

beschouwd als een leidraad voor het door het bestuur te voeren beleid. Het doel van de 23 

kernwaarden is dat een aangesteld bestuur voort kan bouwen op ‘wat er al is’ en niet ‘het wiel 24 

opnieuw hoeft uit te vinden’. 25 

  26 

Het woord ‘leidraad’ is doelbewust gekozen. Een aangesteld bestuur kan aan de opgestelde 27 

kernwaarden op zijn eigen manier invulling geven. Een aangesteld bestuur kan nadruk leggen 28 

op één bepaalde kernwaarde of aanvullingen doen op de huidige kernwaarden. Dit document 29 

kan daarmee slechts worden beschouwd als een solide basis, zonder dat het een aangesteld 30 

bestuur beperkt in zijn vrijheid en/of creativiteit.   31 

  32 

Het streven is de kernwaarden iedere vijf jaar te herzien. Het is gebruikelijk om een 33 

lustrumjaar te beschouwen als moment van evaluatie. Door de kernwaarden het jaar ná het 34 

lustrumjaar te herzien, kunnen de resultaten van deze evaluatie worden meegenomen in het 35 

proces. Gekozen is voor een termijn van vijf jaar omdat kernwaarden gelden voor een langere 36 

termijn, maar niet mogen verouderen. 37 

  38 

De kernwaarden zijn voor alle leden van Postelein toegankelijk en zullen als bijlage worden 39 

toegevoegd aan het beleidsplan. 40 

 41 

Namens iedereen die bij het opstellen van de kernwaarden betrokken is geweest,  42 

 43 

De werkgroep ‘kernwaarden’.  44 
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De kernwaarden van studievereniging Postelein  1 

De opgestelde kernwaarden zijn: ‘Balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit’, 2 

‘Verbetering op basis van evaluatie’ en ‘Transparante en efficiënte communicatie’. De 3 

kernwaarden worden in willekeurige volgorde besproken. De volgorde zegt niets over het 4 

belang dat aan de kernwaarden wordt toegekend.  5 

 6 

Balans tussen toegankelijkheid en professionaliteit 7 

Deze balans is nodig om te zorgen dat Postelein voor zoveel mogelijk mensen zo optimaal 8 

mogelijk functioneert. Toegankelijkheid is hierbij belangrijk, omdat door laagdrempelig te 9 

zijn, zoveel mogelijk mensen zich geroepen voelen om lid te worden en deze leden zich vrij 10 

voelen om gebruik te maken van de diensten die Postelein biedt. Hierdoor wordt het doel van 11 

de vereniging nagestreefd, namelijk het bevorderen en organiseren van studieactiviteiten, het 12 

vormen van een band tussen de leden en het bevorderen van contacten tussen studenten en het 13 

pedagogisch-onderwijskundig werkveld nagestreefd. Professionaliteit is hierbij belangrijk 14 

omdat door duidelijkheid en overzicht te creëren, de vereniging zo efficiënt mogelijk kan 15 

functioneren en haar leden en betrokken externen zo goed mogelijk van dienst kan zijn.  16 

 17 

Professionaliteit en toegankelijkheid moeten met elkaar in balans zijn. Wanneer de nadruk ligt 18 

op toegankelijkheid en daarom direct wordt ingespeeld op de vraag van leden en externen, 19 

ontstaat een onvoorspelbaarheid in aanbod, waardoor continuïteit verloren gaat en het niet 20 

mogelijk is rekening te houden met de veelheid aan belangen binnen de vereniging. Hierdoor 21 

ontstaat willekeur in organisatie en benadering, waardoor niet iedereen in gelijke mate kan 22 

profiteren van de middelen die Postelein tot haar beschikking heeft. Teveel nadruk op 23 

professionaliteit kan zorgen voor een zekere starheid en daardoor als gevolg hebben dat de 24 

vereniging de mogelijkheid verliest aan te sluiten op leden en externen.  25 

 26 

Postelein is toegankelijk wanneer gemakkelijk gebruik te maken is van de diensten die 27 

Postelein aanbiedt. Dit geldt voor leden en de verschillende groepen daarbinnen, maar ook 28 

voor personen binnen het onderwijsinstituut en andere externen, zoals sponsoren, andere 29 

studieverenigingen en bedrijven waarmee wordt samengewerkt. Om dat te bewerkstelligen 30 

moet Postelein een zekere bekendheid hebben, zodat men op de hoogte is van hetgeen wat 31 

Postelein hen kan bieden. Bij de kernwaarde ‘Transparante en efficiënte communicatie’ wordt 32 

daar meer over vermeld. Vervolgens moet het voor alle groepen gemakkelijk zijn om gebruik 33 

te maken van diensten die Postelein aanbiedt. Daarbij zijn onder andere kosten, planning en 34 

interesse van leden van belang. Het afstemmen hiervan is met name afhankelijk van de 35 

behoeften die bestaan binnen de doelgroep van Postelein. Een goede manier om deze 36 

behoeften te concretiseren is reflectie en evaluatie, wat verderop in dit document besproken 37 

zal worden.  38 

 39 

De behoeften van verschillende groepen binnen de doelgroep van Postelein verschillen. Bij 40 

voldoende toegankelijkheid zullen personen uit de doelgroep, oplopend in mate van 41 

betrokkenheid, bijvoorbeeld vragen stellen, meedoen aan activiteiten, actief lid worden of 42 

meepraten over de koers van de vereniging. Om dit te behouden en uit te breiden is een open 43 

houding van het bestuur en een daarbij horende open sfeer nodig. Dit kan op vele manieren 44 

uitgevoerd worden maar moet altijd als doel hebben het contact tussen leden en de vereniging 45 

gemakkelijk tot stand te laten komen. Uit een dergelijke houding blijkt de bereidheid van het 46 

bestuur om leden op hun eigen manier deel uit te laten maken van de vereniging. Daarnaast is 47 

het belangrijk te laten zien dat betrokkenheid van leden op prijs gesteld wordt, bijvoorbeeld 48 

door verzoeken en suggesties serieus te nemen en waar mogelijk in te willigen. Het initiatief 49 

tot contact hiertoe moet bij het bestuur liggen; het is aan hen een sfeer te creëren waarin 50 
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mensen zich vrij voelen deel te nemen aan het reilen en zeilen van de vereniging op een 1 

manier die hen past. Hierdoor zullen met name leden en in mindere mate andere betrokkenen 2 

zich deel voelen van de vereniging. Het is belangrijk daarbij alert te zijn op het gevoel van 3 

afstand tussen betrokken en niet-betrokken leden, wat juist toegankelijkheid schaadt. De 4 

houding en sfeer op de Posteleinkamer speelt hierin een grote rol, omdat hier veel van het 5 

contact met minder betrokken leden plaatsvindt, maar het daarnaast ook een plaats is waar de 6 

meest betrokken leden te vinden zijn. Het gevaar is dat minder betrokken leden dit zien als 7 

een plek waar zij de out-group zijn, en is dus extra belangrijk dat het bestuur dit beeld door 8 

middel van een open houding teniet doet. 9 

 10 

Professionaliteit gaat met name over de representatie van het bestuur en commissies naar 11 

leden, personen die verbonden zijn aan de universiteit en externen. De balans tussen formeel 12 

en informeel verschilt per doelgroep, maar overal ligt de nadruk op herkenbaarheid. In contact 13 

is het belangrijk een positief en eenduidig beeld van Postelein over te brengen. Een positief 14 

beeld kan onder andere geschept worden door continuïteit te waarborgen. In de meest 15 

eenvoudige zin van het woord duidt dit bijvoorbeeld op het nakomen van gemaakte afspraken 16 

en het bezigen van passend taalgebruik. Abstracter gaat dit over planmatig werken en 17 

duidelijk kunnen laten blijken dat ondernomen acties en geplande evenementen goed 18 

doordacht en besproken zijn. Rust, overzicht en voorspelbaarheid die hierdoor gecreëerd 19 

wordt, is onderdeel van professionaliteit: betrokkenen bij Postelein weten wat ze kunnen 20 

verwachten. Hieruit vloeit ook eenduidige communicatie en als geheel naar buiten treden 21 

voort; wie je ook aanspreekt binnen Postelein, de manier van communiceren en de inhoud van 22 

de communicatie hoort grotendeels overeenkomstig te zijn. 23 

 24 

Een andere manier waarop professionaliteit tot uiting komt, is wegens het kunnen afleggen 25 

van verantwoording en het betrekken van meerdere perspectieven bij het bepalen en uitvoeren 26 

van beleid. Voorbeelden hiervan zijn de betrokkenheid van de Raad van Advies, het voeren 27 

van algemene ledenvergaderingen en de daar gepresenteerde stukken, en de samenwerking 28 

met het onderwijsinstituut. Verdere toelichting hierop is te vinden in de kernwaarde 29 

‘Verbetering op basis van evaluatie’.  30 

 31 

Zoals eerder genoemd, is het zaak om de hierboven genoemde ‘balans tussen toegankelijkheid 32 

en professionaliteit’ in het oog te houden, om te voorkomen dat naar één kant van het 33 

spectrum geneigd wordt. De balans zal verschillen per doelgroep en per situatie, en is ook 34 

afhankelijk van de tijdsgeest, trends en de populatie van de betrokkenen bij Postelein. Een 35 

goede balans zorgt voor goede aansluiting bij de doelgroep en daardoor begrip voor de manier 36 

waarop gecommuniceerd wordt. Als deze balans goed past bij bovenstaande aspecten, zal 37 

deze voor de doelgroep logisch overkomen en zal dit bijdragen aan rust, overzicht en 38 

voorspelbaarheid.  39 

 40 

Balanceren tussen enerzijds toegankelijkheid en anderzijds professionaliteit is een proces wat 41 

voortdurend aandacht behoeft en waarbij de kernwaarde ‘Verbetering op basis van evaluatie’ 42 

van groot belang is. Hierbij moet men met name de menselijke maat in het oog houden; door 43 

tot in detail vast te leggen wanneer hoe gehandeld moet worden, wordt al snel vervallen in een 44 

overmaat aan professionaliteit en een tekort aan toegankelijkheid, en wordt tekort gedaan aan 45 

het oordeelsvermogen van het bestuur en degenen die bij het beleid betrokken zijn. Het 46 

bestuur wordt geacht in staat te zijn een situatie-afhankelijk oordeel te kunnen vellen over 47 

bovengenoemde balans en daarin bijgestuurd te worden door allen die bij de vereniging 48 

betrokken zijn.  49 
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Verbetering op basis van evaluatie  1 

Om de belangen van studenten en afgestudeerden te kunnen blijven behartigen, is het zaak dat 2 

de vereniging meebeweegt met haar doelgroep. Iedere nieuwe generatie Posteleinleden is 3 

anders en de vereniging zal op de veranderende behoeften van leden moeten inspelen om haar 4 

doel ook in de toekomst te blijven behalen. Van het bestuur vraagt dit sensitiviteit richting 5 

leden en een zekere mate van flexibiliteit. Dit ‘meebewegen met de doelgroep’ kan Postelein 6 

bereiken door middel van evaluatie en reflectie op alle niveaus.  7 

 8 

Zowel binnen het bestuur en commissies als door leden en externen dient kritisch naar het 9 

functioneren van Postelein gekeken te worden. Evaluatie is gebruikelijk binnen 10 

Studievereniging Postelein. Zo worden activiteiten geëvalueerd binnen het bestuur en de 11 

desbetreffende commissie. Ook leden worden betrokken bij de evaluatie. Op directe wijze, 12 

bijvoorbeeld door het invullen van een enquête na een reis of tijdens een informeel gesprek op 13 

de Posteleinkamer, maar ook op indirecte wijze door middel van de terugkoppeling van de 14 

afgelopen activiteiten die het bestuur aan de alv verstrekt. Bij grote evaluaties, zoals de 15 

evaluatie tijdens het lustrumjaar, worden tevens andere doelgroepen betrokken. Hierbij kan 16 

gedacht worden het bevragen van docenten en sponsoren over hoe zij de samenwerking met 17 

Postelein ervaren.  18 

 19 

Met het uitvoeren van een evaluatie is de zaak echter niet afgedaan. Om daadwerkelijk mee te 20 

bewegen met de doelgroep, dient verbetering op basis van evaluatie het uitgangspunt te 21 

blijven. Door kritisch te kijken naar de evaluatiepunten en indien nodig het handelen daarop 22 

aan te passen, wordt de evaluatie daadwerkelijk benut. ‘Niet bang zijn voor verandering’ is 23 

hierbij een belangrijke pijler.  24 

 25 

Ter concretisering van dit punt kan het voorbeeld van modernisering worden aangedragen. 26 

Inmiddels is het mogelijk om per pin te betalen voor activiteiten op de Posteleinkamer. Enkele 27 

jaren geleden was deze mogelijkheid niet rendabel. Nóg meer jaren geleden behoorde een 28 

eigen pinautomaat überhaupt niet tot de mogelijkheden. Deze moderniseringsslag komt ten 29 

goede aan de behoefte van de leden en is een voorbeeld van verbetering op basis van 30 

evaluatie. 31 

 32 

Transparante en efficiënte communicatie 33 

Een transparante en efficiënte communicatie sluit goed aan bij het doel van Studievereniging 34 

Postelein, zoals omschreven in de ‘Aanleiding en werkwijze’ aan het begin van dit document. 35 

Het behartigen van de belangen van deze doelgroep kan onder andere bereikt worden door 36 

een transparante en efficiënte communicatie; niet alleen naar leden maar ook naar externen, 37 

waaronder het onderwijsinstituut. Om een transparante en efficiënte communicatie naar deze 38 

verschillende groepen toe te bereiken, is passende communicatie van belang. 39 

 40 

Bij een transparante en efficiënte communicatie naar leden toe past een laagdrempelige vorm 41 

van communicatie. Het is van belang leden op de hoogte te houden van de activiteiten die 42 

worden georganiseerd door Postelein, om leden op deze manier meer bij de vereniging te 43 

betrekken. Dit kan worden bereikt door de activiteiten te delen via verschillende media; 44 

aangepast aan het tijdsbeeld. Met betrekking tot transparante communicatie is het van belang 45 

dat de bestuursleden van Postelein open communiceren met hun leden. Tevens is het van 46 

belang dat de bestuursleden, waar wenselijk, niet te beperkt zijn met het vrijgeven van 47 

informatie, dit om te voorkomen dat leden niet weten wat er aan de hand is en wat speelt 48 

binnen de vereniging. Tot slot zal een laagdrempelige communicatie tussen Postelein en haar 49 
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leden bijdragen aan de belangenbehartiging van de leden, zoals is omschreven in het doel van 1 

Postelein. Hiertoe dienen de bestuursleden van Postelein goed bereikbaar te zijn voor leden, 2 

door bijvoorbeeld duidelijk aanwezig te zijn bij activiteiten en op de Posteleinkamer tijdens 3 

de openingstijden, en dienen zij gemakkelijk aanspreekbaar te zijn door de leden. Dit kan 4 

worden bereikt door het dragen van bestuurskleding ter herkenning en door te ‘mixen’ met de 5 

leden. Tevens kan een laagdrempelige communicatie bereikt worden door enquêtes af te 6 

nemen onder de leden na afloop van een activiteit, zodat leden eenvoudig hun mening kunnen 7 

communiceren met het bestuur. Dit sluit tevens aan bij de kernwaarde ‘Verbetering op basis 8 

van evaluatie’. Een laagdrempelige communicatie naar de leden toe betekent echter niet een 9 

onprofessionele communicatie; de professionaliteit van Postelein dient altijd van belang te 10 

blijven. 11 

 12 

Verder dient de communicatie naar externen en het onderwijsinstituut efficiënt en transparant 13 

te zijn. Beide partijen dienen op een gepaste en professionele manier benaderd te worden. Het 14 

bijhouden van een databank met contacten van externen kan dienen ter bevordering van de 15 

communicatie naar en met deze doelgroep; zo kan eenvoudig de juiste contactpersoon 16 

gevonden worden en kan de communicatie tot deze contactpersoon beperkt blijven, wat leidt 17 

tot een efficiënte communicatie. Tevens is het van belang om goede contacten te onderhouden 18 

met andere (studie)verenigingen die betrokken zijn bij Postelein en om deze op de hoogte te 19 

houden van de activiteiten van Postelein.  20 


