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Het uitgangspunt van het 1e bestuur van Studievereniging Psychologie in Nijmegen is, dat SPiN een 
waardevolle toevoeging is voor alle studenten psychologie in Nijmegen.  
 
Het bestuur heeft enkele speerpunten die zij dit jaar wil bereiken. In het komende jaar wil het 
bestuur boeken en uitreksels aan de studenten aanbieden. Het bestuur wil studenten de 
mogelijkheid bieden om input te geven en zij wil dit ook stimuleren. Ook wenst het bestuur, dat de 
betrokkenheid met de studievereniging zo groot mogelijk wordt. Daarnaast wil het bestuur de 
onderwijskwaliteit onder de loep nemen en waar mogelijk verbeteren. Het bestuur wil, dat de 
studievereniging een brug vormt tussen de student en het werkveld en wil graag een beter contact 
tussen studenten van verschillende jaren en tussen studenten en docenten. Tevens wil het bestuur 
een goed contact met zowel organisaties binnen als buiten Nijmegen.  
 
Daarnaast wil het bestuur een goede basis leggen voor de vereniging met het oog op volgende jaren.  
 

BOEKEN EN UITREKSELS 

Het bestuur ziet het als haar taak, om studieboeken te verkopen aan haar leden tegen een 
gereduceerde prijs. Op deze manier kan SPiN leden voordeel bieden en studenten indirect stimuleren 
om te studeren. Decker van de Vegt levert deze boeken. 
Daarnaast wil het bestuur studenten aanmoedigen samenvattingen van hoge kwaliteit te produceren 
en via SPiN te distribueren. Om de kwaliteit van de samenvattingen te garanderen, worden de 
ingezonden uittreksels door SPiN beoordeeld. De auteur zal per samenvatting een vergoeding 
krijgen.  
 

INPUT EN BETROKKENHEID STUDENTEN 

Input  
SPiN is bedoeld voor alle studenten en specifiek voor de studenten van psychologie in Nijmegen en 
het bestuur wil daarom voor iedereen een toevoeging zijn voor zijn/haar studententijd. Het bestuur 
wil zoveel mogelijk studenten aanspreken met de activiteiten die SPiN gaat organiseren. Om dit te 
bereiken, is het belangrijk, dat er input komt van de studenten, zodat we precies weten wat de 
studenten van SPiN willen en verwachten. Het bestuur wil daarom gedurende het jaar via 
verschillende media en andere wegen de input, met betrekking tot de doelstellingen van de 
vereniging, stimuleren. Zo wil het bestuur op de helft van het jaar een grote enquête afnemen onder 
de leden, om te weten hoe studenten tegen SPiN aankijken. Andere opties zijn bijvoorbeeld het 
houden van klaaguurtjes en een ideeënboek. 
 
Betrokkenheid  
Het bestuur ziet betrokkenheid van studenten als actief meedoen en meedenken in de vereniging. 
Het gaat verder dan input.  
Allereerst hebben we op dit moment acht draaiende commissies namelijk: de activiteitencommissie, 
de tijdschriftcommissie, de theatercommissie, de studiereiscommissie, de borrel & feestcommissie, 
de 1e en 2e jaarscommissie en de sportcommissie. Daarnaast hebben we twee structuren: de 
boekenverkoop en de PR-structuur. Hierin zitten 43 studenten die actief meedenken met de 
vereniging en meedoen met het organiseren van alle activiteiten. Dit aantal zal alleen maar 
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toenemen wanneer de integratiecommissie, introductiecommissie en commissie Gedrag ook gaan 
draaien.  
Daarnaast hebben we voor alle leden de Algemene Leden Vergaderingen. Dit jaar zullen dat minimaal 
vier zijn. Hierin kunnen alle leden meedenken en beslissen over het hoe en wat van hun vereniging. 
Het bestuur zal de leden stimuleren om deze te bezoeken. De betrokkenheid uit zich dus onder 
andere in aanwezigheid bij de ALV en het bestuur wil minimaal het aantal actieve leden als opkomst 
bij de ALV.  
Ook wil het bestuur dat alle commissies voldoende leden hebben om de activiteiten neer te zetten 
en dat geen van deze activiteiten geannuleerd wordt vanwege een te lage opkomst. Tenslotte wil het 
bestuur de actieve ledenkamer zoveel als mogelijk open stellen voor de leden van SPiN, zodat de 
leden een vaste plek hebben voor contact met de vereniging. De kamer is sowieso open tussen 
10.30-13.30 uur en daarnaast is het bestuur de hele dag bereikbaar. 
 

OPTIMALISEREN ONDERWIJSKWALITEIT 

De jaarcommissies zullen komend jaar voor een panel zorgen dat, samen met de kwaliteitszorg, de 
verschillende vakken kan evalueren. Op deze manier zal SPiN actief betrokken worden bij de kwaliteit 
van de opleiding en kan zij bijdragen aan het verhogen en continueren van de onderwijskwaliteit van 
de opleiding Psychologie. Hierbij moeten zij echter wel een goed contact en een goede 
samenwerking met de opleidingscommissie behouden.   
Daarnaast wil het bestuur ook zien dat er voldoende onderwijsgerelateerde activiteiten 
georganiseerd worden door de jaarcommissies. SPiN wil graag ook verdiepend zijn en zorgen dat de 
studenten meer te zien krijgen dan alleen de collegestof. 
 

FOCUS OP HET WERKVELD NA DE STUDIE 

Het bestuur wil het komende jaar meerdere activiteiten aanbieden met betrekking tot werken na de 
studie. Zij heeft voor ogen, dat er een aantal dagen georganiseerd worden die betrekking hebben op 
wat degenen die psychologie hebben gestudeerd na hun studie kunnen. Het bestuur is van mening 
dat dit miste tijdens de studie en willen dit dan ook actief gaan aanpakken. Het bestuur wenst dit te 
bereiken door een goede samenwerking tussen alle jaarcommissies, betrokken docenten en 
werkveld.  
 

INTEGRATIE TUSSEN DE STUDENTEN 

Het bestuur wil contacten tussen studenten van verschillende nationaliteiten en jaarlagen 
stimuleren.  
Studenten van verschillende jaarlagen kunnen veel van elkaar leren qua kennis en ervaringen.  Het 
bestuur wil daarom de integratie op verschillende manieren bevorderen.  Allereerst zijn alle 
activiteiten bedoeld voor alle jaren, zodat de studenten met elkaar in contact komen.  Dit jaar zal dit 
echter vooral gaan om de eerste- en tweedejaarsstudenten, omdat voor de derdejaars nog enkele 
afstudeerverenigingen bestaan, namelijk Homunculus, Mirus, Vigor, Juventas en Geranium. We 
willen met deze verenigingen echter goed contact onderhouden en gezamenlijke activiteiten 
organiseren (onder andere eindejaarsfeest en dagen over ‘werken na je studie’).  Verder hebben we 
een 1e en 2e jaarscommissie en een commissie Gedrag (voor 3e jaars studenten van sociale 
psychologie en cultuur en godsdienstpsychologie), met elk een eigen doelgroep. Zij zullen dit jaar 
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gaan samenwerken om de integratie te stimuleren. 
Er studeert daarnaast een grote groep Duitse studenten psychologie in Nijmegen. Helaas verloopt 
het contact tussen de Duitse en Nederlandse studenten niet altijd soepel en dit is zeer zonde omdat 
het leuk en interessant is om studenten te ontmoeten met een andere visie. SPiN gaat dit jaar 
daarom een integratiecomisssie starten. Deze commissie zal zowel uit Nederlandse en Duitse 
studenten bestaan en heeft als doel om leuke en ontspannen activiteiten te organiseren die het 
contact stimuleren.    
 

CONTACT TUSSEN STUDENTEN EN DOCENTEN 

Om de studenten en de docenten meer in contact te brengen, wil het bestuur activiteiten aanbieden 
die ervoor zorgen dat studenten en docenten bij elkaar brengen en het contact toegankelijker 
maken. Dit is één van de doelstellingen, omdat het idee onder het bestuur heerst dat de docenten 
voor de studenten nog vrij ver weg staan.  
Door de docent en student met elkaar in contact te brengen in een informele omgeving zal 
communicatie makkelijker verlopen met wederzijds begrip tot gevolg. 
 

EXTERNE CONTACTEN  

Het bestuur acht het belangrijk dat er goede contacten worden onderhouden met andere 
verenigingen binnen en buiten Nijmegen. SPiN gaat namelijk zijn eerste volledige jaar en heeft  nog 
weinig bekendheid. Echter is enige mate van bekendheid wel essentieel om bepaalde zaken gedaan 
te kunnen krijgen. SPiN tracht haar naam onder andere te vestigen door SPiN te vertegenwoordigen 
tijdens vergaderingen en andere activiteiten met externe organen.  
Dit tracht zij onder meer te bereiken door altijd aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het 
Samenwerkingsoverleg der Faculteitsverenigingen (SOFv).  
 

BASIS VOOR VOLGENDE JAREN 

Het bestuur realiseert zich terdege, dat zij een basis legt en moet leggen voor komende jaren, 
aangezien dit de eerste jaargang van de studievereniging van psychologie is. Daarom wil zij zorgen, 
dat elke commissie dit jaar een volledig draaiboek aanlevert. Ook moeten de bestuursleden volledige 
draaiboeken hebben aan het eind van het jaar.  
Daarnaast zullen alle protocollen die vereist zijn uitgeschreven worden.  


