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Beste deelnemer, 

 

Het VIIe bestuur der Studievereniging Psychologie in Nijmegen wil u graag uitnodigen voor de heidag, 

welke zal plaatsvinden in De Waagh. Het programma zal beginnen om 19.00 uur en zal naar 

verwachting duren tot ongeveer 22.30 uur. 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 12 mei door te geven 

aan het bestuur.  

 

Programma  

19:00 – 19:30   Inloop 
19:30 – 19:50   Plenaire opening en inleiding brainstormsessies 
19:50 – 20:20   Brainstormsessie deel I 
20:20 – 20:45   Pauze 
20:45 – 21:15   Brainstormsessie deel II 
21:15 – 21:45   Plenaire nabespreking 
21.45 – 22.30   Borrel  
 
Onderwerpen brainstorm 
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen die het VIIe bestuur wenst te bespreken tijdens 
deze avond. Naast deze onderwerpen is het mogelijk om zelf onderwerpen toe te voegen aan het 
programma. 
 
Parttime besturen 
Op welke manier kan parttime besturen in de toekomst worden ingevuld? 
Wat kan er, in het kader van parttime besturen, wel en niet veranderen aan het activiteitenaanbod 
van SPiN? 
Hoe kan een bestuursjaar bij SPiN worden gecombineerd met het parttime volgen van een studie? 
 
Activiteitenaanbod 
Hoe kunnen de reeds bestaande activiteiten op een zo succesvol mogelijke wijze worden ingevuld? 
Welke activiteiten missen nog binnen het aanbod van SPiN? 
 
Financiële situatie 
Hoe kan SPiN het beste omgaan met het teruglopende contributiebedrag ten gevolge van een 
terugloop van psychologiestudenten (en dus een terugloop van leden)? 
 
Inschrijving reizen 
Op welke manieren kunnen inschrijvingen voor reizen worden geregeld, en welke manier is hierbij 
het meest wenselijk? 
 
Internationalisering en Integratie 
Hoe kan SPiN het beste inspelen op de internationalisering van de RU, die zich op langere termijn uit 
in het aanbieden van een Engelstalige bachelor? 
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Hoe kan SPiN, met uitzicht op een Engelstalige bachelor, het optimaal integreren van Duitse en 
Nederlandse studenten waarborgen? Welke maatregelen kunnen hiervoor worden genomen? 
 
Betrokkenheid bij SPiN 
Hoe kan SPiN de betrokkenheid van haar leden bij de vereniging vergroten? 
 

 
 


