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Studievereniging Psychologie in Nijmegen 
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Beste deelnemer, 
 
Het VIIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen wil u graag uitnodigen voor de 
heidag,welke zal plaatsvinden in café Faber. Het programma zal beginnen om 19.00 uur en zal naar 
verwachting duren tot ongeveer 21:40 uur. Daarna is er de mogelijkheid om na te borrelen. De te 
bespreken punten staan onderstaand beschreven. 
Naast de hieronder aangegeven onderwerpen, is het mogelijk om zelf onderwerpen aan de agenda 
toe te voegen. Indien u punten aan de agenda wilt toevoegen, gelieve deze vóór 17 mei door te 
geven aan het bestuur. 
 
Programma 
19:00 – 19:30 Inloop 
19:30 – 19:40 Plenaire opening en inleiding brainstormsessies 
19:40 – 20:10 Brainstormsessie deel I 
20:10 – 20:30 Plenaire bespreking van brainstormsessie deel I 
20:30 – 20:50 Pauze 
20:50 – 21:20 Brainstormsessie deel II 
21:20 – 21:40 Plenaire bespreking van brainstormsessie deel II 
 
Onderwerpen brainstorm 
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die het VIIIe bestuur wenst te bespreken tijdens 
deze avond. 
 
Internationalisering 
Hoe kan SPiN het beste inspelen op het invoeren van de Engelstalige bachelortrack?  
Hoe kan SPiN het optimaal integreren van de verschillende groepen die hierdoor onstaan 
waarborgen? Welke maatregelen kunnen hiervoor worden genomen? 
Wat kunnen de gevolgen van de Engelstalige bachelortrack zijn?  
 
Lustrum 
Op welke manier kan de lustrumviering ingevuld worden?  
Hoe kan de lustrumalmanak eruit komen te zien? Wordt deze ook door de lustrumcommissie 
geregeld of is er een extra commissie nodig? 
 
Parttime besturen 
Op welke manier kan parttime besturen worden ingevuld, met het oog op de veranderingen door de 
Engelstalige bachelortrack? 
Hoe kan de werkdruk verlaagd worden? Bijvoorbeeld door een bestuursondersteunende commissie, 
hoe zou deze ingevuld kunnen worden? 
 
Uitwisseling 
Op welke manier kan de uitwisseling het beste behouden blijven? Hoe lang moet de commissie 
lopen?  


