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Aangenaam
kennis te maken
Hé student! Ja ‘student’, want het is
bĳna zover!
Wĳ kunnen niet wachten om jou te
ontmoeten en dat doen we gewoon in
en rondom onze hogeschool. Niet online,
maar op locatie. Samen met medestudenten, ouderejaars en docenten geven we
na de zomervakantie het startschot voor
jouw studieloopbaan op Van Hall Larenstein.
Normaal gesproken organiseren we een
introductieweek. Vanwege de coronarichtlĳnen hebben ook wĳ ons programma
moeten aanpassen. Gelukkig organiseren
we alsnog een super informatieve en
leuke LIVE kennismakingsdag!
Wanneer?
We verwelkomen je graag in de week van
31 augustus. Iedere opleiding heeft een
specifieke dag toegewezen gekregen. Op
onze website lees je wanneer we jou en
je studiegenoten verwachten. Ga naar:
www.hvhl.nl/aangemeld, dan naar ‘Start
opleidingen in Leeuwarden’ en klik dan
op jouw opleiding. Lees alle informatie
op deze pagina zorgvuldig door.

Je gaat nu natuurlĳk meteen even op de
website kĳken. Vooral doen! Doe dit voor
de zekerheid nog een keer in de week van
24 augustus. Mocht er nog iets veranderen
tussen nu en de kennismakingsdag, dan
ben je op de hoogte van de laatste stand
van zaken.
Maar nu dit boekje! Hierin vind je het
programma van de kennismakingsdag.
En geven we je trots een indruk van wat
onze hogeschool jou, behalve je studie,
nog meer aan kleurrĳks te bieden heeft.
Veel plezier met lezen.
Wĳ wensen je voor nu een fantastische
zomer en zien je heel graag daarna!
Zonnige groeten,
Van Hall Larenstein

Programma
Kennismakingsdag
8.30 uur

Inloop en een warm welkom

9:00 uur

Algemene informatie opleiding, kennismaken met elkaar en een lunch*

13:00 uur

Introductieprogramma**
georganiseerd door de Kennismakingscommissie
van de studentenvereniging Osiris

17:30 uur

Warme maaltĳd*

19:00 uur

Uitzwaaien van de eerstejaars

* Lunch en maaltĳd worden aangeboden door Van Hall Larenstein. Heb je dieetwensen?
Laat ons die weten via een speciaal formulier. Dat vind je op onze site. Ga naar
www.hvhl.nl/aangemeld, dan naar ‘Start opleidingen in Leeuwarden’, klik op jouw
opleiding en dan op de link naar het formulier.
** Neem sportieve kleding mee voor het middagprogramma.

Beste eerstejaars,
Al jaren lang organiseert de Kennismakingscommissie, van studentenvereniging Osiris, de
introductieweek voor Van Hall Larenstein. Helaas verloopt de introductie dit jaar anders dan
voorgaande jaren. Dit heeft natuurlijk te maken met de coronarichtlijnen. Desondanks
weerhoudt ons dat er niet van om ook dit jaar een mooi middagprogramma neer te zetten!
Hoe dit programma vormgegeven wordt, houden we nog even geheim. Natuurlijk is er
rekening gehouden met de 1,5 meter afstand en proberen wij alles zo hygiënisch mogelijk te
houden. Hiervoor vragen wij wel jullie medewerking. Aansluitend aan het middagprogramma
wordt het avondeten verzorgd door het Voedsel VerwerkingsTeam, beter bekend als VVT. Zo
zorgen wij ervoor dat jullie met een voldaan gevoel een geweldige dag afsluiten.
Wil jij nou:
•
•
•
•
•

Meer weten over het middagprogramma?
Kennismaken met de Kennismakingscommissie 2020?
Een sfeerimpressie krijgen van voorgaande jaren?
Weten wat er nog meer te beleven valt?
Een slaapplek regelen om vanaf half 9 op school te kunnen zijn?

Check dan de website van Van Hall Larenstein (zie pagina 3 van dit boekje) en houd ook
onze eigen Facebookpagina in de gaten: @studentenverenigingosiris.
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten op jullie kennismakingsdag. Je herkent ons dan aan
onze paarse polo's met oranje opdruk. Wij helpen jullie graag op weg tijdens het
middagprogramma. Je mag ons natuurlijk ook altijd even aanschieten voor een praatje!
Met vriendelijke groet,
Namens Kennismakingscommissie 2020,
Gerard Oosting
Voorzitter Kennismakingscommissie 2020
‘Richting de overwinning!’
info-introductieweek.osiris@hvhl.nl

Studentenvereniging Osiris
Beste nieuwkomers,
Ten eerste van harte welkom op hogeschool Van
Hall Larenstein. We hopen dat jullie een
geweldige studententijd tegemoet gaan! Wij zijn
de enige studentenvereniging
aangesloten bij van Hall Larenstein in
Leeuwarden. We stellen ons graag even voor.

Onze geschiedenis
Hogeschool Van Hall Larenstein is de combinatie van drie noordelijke agrari-

sche hogescholen die in 1996 samengevoegd zijn tot één school. Aan iedere
hogeschool zat één studentenvereniging aangesloten; Reholitas uit Bolsward, Abundia uit Leeuwarden en DEMETER uit
Groningen. Tijdens de fusie van de hogescholen zijn de drie
studentenverenigingen ook gefuseerd. Dit ging niet makkelijk, want de studentenverenigingen waren alle drie erg gevarieerd. Die variatie heeft er wel
voor gezorgd dat Studentenvereniging Osiris nu een hele diverse vereniging
is waarbij elke type student zich thuis kan voelen.

E-mail: Bestuur.osiris@hvhl.nl

Tel: 06-48703270

Website: www.svosiris.nl

Instagram: @svosiris

Studentenvereniging Osiris
Onze vereniging
Studentenvereniging Osiris is met meer dan 500 leden de grootste studentenvereniging van Leeuwarden. De vereniging beheert haar eigen sociëteit
in het hartje van Leeuwarden en haar eigen grand café in de hogeschool.
Samen met 25 commissies, meerdere disputen, genootschappen, jaarclubs
en één bestuur, houden we de vereniging en horeca draaiende. Iets waar je
erg veel van kunt leren en waardoor je ook nog eens meerdere vaardigheden kunt ontwikkelen. Door deel te nemen aan onze activiteiten, kan je
ook nog eens SP-punten ontvangen voor SLB!

Onze feesten
Sociëteit ‘Abydos’ is elke doordeweekse dag geopend voor haar leden om

even heerlijk te ontspannen na een schooldag. Ook wordt er
iedere donderdag een feest georganiseerd door onze leden waar tot in de
late uurtjes wordt doorgefeest, bijvoorbeeld bij de Blacklight party, Beach-

party, Fiësta Mexicana en nog veel meer!

E-mail: Bestuur.osiris@hvhl.nl

Tel: 06-48703270

Website: www.svosiris.nl

Instagram: @svosiris

Studentenvereniging Osiris
Onze activiteiten
Studentenvereniging Osiris heeft naast leuke feesten ook heel veel andere
toffe activiteiten te bieden. Zo wordt er bijvoorbeeld ieder jaar een weekend naar Ameland georganiseerd, waar de eerstejaars en de ouderejaars
elkaar beter kunnen leren kennen. Daarnaast zijn er voor de sportieve leden
opties om deel te nemen aan een ski-reis of roeiwedstrijden. Studentenvereniging Osiris heeft haar eigen sloep genaamd ‘De Walrus’, die wordt gebruikt voor zowel wedstrijden als recreatief roeien.

Studentenvereniging Osiris heeft voor iedere student iets te bieden. Het

mooie aan onze vereniging is dat de leden niets wordt verplicht, waardoor
iedereen op eigen wijze zijn of haar studentenleven kan beleven.
Ben jij geïnteresseerd in Studentenvereniging Osiris en wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op!

E-mail: Bestuur.osiris@hvhl.nl

Tel: 06-48703270

Website: www.svosiris.nl

Instagram: @svosiris
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Mail: animoso-bestuur@hvhl.nl.
Website: https://svanimoso.nl/
Facebook: https://www.facebook.com/studievereniging.animoso/

SV.Lucentis is DE studievereniging voor alle LS&T
en FLO opleidingen. Als studievereniging hebben
wij de ontwikkeling van de student hoog in het
vaandel staan. Wij organiseren studiegerelateerde
activiteiten waarmee SLB-studiepunten behaald
kunnen worden. Ook organiseren wij sociale
activiteiten en netwerkactiviteiten. Kijk voor een
eerste indruk eens op onze website of onze sociale
mediakanalen. We hopen je snel te zien!

•
•
•

Word nu lid voor de leukste:
Excursies
• Workshops
Evenementen • Borrels/feesten
Lezingen
• Netwerken

SV. Lucentis



svlucentis@hvhl.nl

Beste Kust- en Zeestudent,
Wij zijn studievereniging Medusa. We horen bij de opleiding Kust- en
Zee Management en organiseren lezingen, excursies en borrels die te
maken hebben met het kust- en zeewerkveld.
Van Hall Larenstein in Leeuwarden wordt jouw nieuwe hogeschool.
Waarschijnlijk ken jij nog weinig mensen. Daarom organiseren wij
een dag met alle KZM-eerstejaars in lesweek 2 (week 37). Naar
verwachting is dit dinsdag 8 september, maar dit kan veranderen, we
laten het je nog weten. Op deze Medusa-dag gaan wij met elkaar
spellen doen en daarna de dag afsluiten onder het genot van een
drankje.
Daarnaast is er een mentorprogramma. Een mentor is een
ouderejaars Kust- en Zeestudent die je begeleidt en ondersteunt
waar nodig. Samen met één of twee ouderejaars ga je elke week een
uurtje borrelen. Dit kan online of in Leeuwarden. Je mentor zal
dingen uitleggen over Leeuwarden, school en bijvoorbeeld stages of
herkansingen. Je mentor is hét student aanspreekpunt voor jou.
Beide activiteiten zijn gratis. Mocht je verder nog vragen hebben,
stuur dan gerust een mailtje naar: Medusa@hvhl.nl
Groetjes,
Esther van de Pas, Natasja Schipper, Lars Ruijter en Emma de
Busschère
Opgeven Medusa-dag week 37:
https://forms.gle/HKxfiBPZzMhtaMnC8
Opgeven mentorleerling:
https://forms.gle/rMf2PFXyjtu7wgzp9

Beste Voedingsmiddelentechnologie student,
Dit schooljaar begin jij op Van Hall Larenstein
aan de opleiding Voedingsmiddelentechnologie. Wij van
studievereniging Reholitas horen bij deze mooie opleiding.
Wij organiseren het hele jaar door activiteiten die een link
hebben met de studie zoals excursies, lezingen en natuurlijk
borrels.
Vanuit de studievereniging proberen wij het voor iedereen zo
aangenaam mogelijk te maken. Voor de eerstejaars
studenten hebben wij al een aantal jaar een papa en
mama systeem. Dit betekent dat twee ouderejaars een
eerstejaars begeleiden aan het begin van de studie. Aan hen
kan je vragen stellen over bijvoorbeeld tentamens,
herkansingen en bijles. Zij begeleiden ook een aantal
activiteiten waarbij je de klas en de stad beter leert kennen
om jou zo snel mogelijk thuis te laten voelen.
Zoals eerder gezegd organiseren wij ook
excursies, lezingen en borrels. De
lezingen en excursies zijn voor oriëntatie
op het werkveld en om eventueel een
stageplek te kunnen regelen. Daarnaast
organiseren
wij
borrels
met
leuke thema’s om een beetje te
kunnen ontsnappen aan alle serieuze
bezigheden die de studie met zich
mee brengt.
Heb je vragen? Dan kun je ons altijd bereiken via
mail: reholitas@hvhl.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur
Studievereniging Reholitas

The Green Office
Sinds 2015 is Green Office de verzamelplek voor studenten die
duurzame ideeën en initiatieven willen doorvoeren in hun omgeving
tijdens de studie. Green Office brengt duurzaamheid extra onder de
aandacht en geeft suggesties voor verbetering aan Van Hall
Larenstein Leeuwarden. Green Office werkt op eigen initiatief (in
principe los van docenten) of in samenwerking met projectleiders,
om bewustwording over duurzaamheid te versterken. Je kunt
denken aan: het organiseren van een kleding swap, adviseren van de
kantine, organiseren van lezingen en het regelen van lokale
groentepakketten voor studenten.
Afgelopen jaar heeft Green Office Leeuwarden zich ingezet om meer
bekendheid te creëren binnen de hogeschool en belangrijke
onderwerpen onder de aandacht te brengen. Eén van de acties was
het uitdelen van mokken aan medewerkers en docenten, met als
doel om duurzaamheid te vergroten en het gebruik van wegwerp
bekers te verminderen. Ook heeft Green Office Webinars gegeven en
bijgedragen aan de verkiezingen van meest duurzame hogescholen
van Nederland!
Wil je je inzetten voor een duurzamere leefomgeving? Ben je
benieuwd naar de mogelijkheden? Of wil je zien wat wij het
afgelopen jaar hebben gedaan? Neem dan gerust contact met ons op
of kijk op onze Facebook pagina (www.facebook.com/GOVHLLWD/)
en Instagram @GreenOfficeLeeuwarden.
Contactpersonen:
Els.Grooten@hvhl.nl

Willemijn.vanderzwaard@hvhl.nl

Te gek dat je in Leeuwarden komt studeren!
Van ons mag iedereen dat weten. Doe mee met
onze foto-actie, kom jezelf eind augustus tegen
op billboards én maak kans op een ballonvaart.
Check onze site en upload je selfie!

leeuwardenstudentcity.nl/fotoactie

Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00
Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95

www.hvhl.nl

