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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 mede-
studenten, 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 corona-
richtlĳnen 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 hee� 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 Velp’ 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 hee�. 
Veel plezier met lezen. 

Wĳ wensen je voor nu een fantastische 
zomer en zien je heel graag daarna!

Zonnige groeten,
Van Hall Larenstein



10.30 uur  Feestelĳke ontvangst op Van Hall Larenstein

11:00 uur  Introductie van de opleiding, algemene informatie,  
lunch* en kennismaking

15:00 uur  Gein op Larenstein**  
georganiseerd door het IntroStudentenTeam i.s.m.  
docenten van de opleiding, inclusief maaltĳd*, kennismaking  
met de hogeschool en het studentenleven

20:00 uur   Uitzwaaien en vertrek van Landgoed Larenstein

*    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 Velp’, klik op jouw opleiding  
en dan op de link naar het formulier.

**  Neem sportieve kleding mee voor Gein op Larenstein.

Programma  
Kennismakingsdag



studentensportkaart.nl

KAART
STUDENTEN

Slechts €18,95 per maand. Geldig bij meer dan 
40 aanbieders in Gelderland. 
Inschrijven vóór september = €15, verdienen!

Studentensportkaart

Schrijf je nu 
gratis in!



SV. Quercus
Wat leuk dat je een studie komt volgen op hogeschool Van Hall 
Larenstein! Ook nu er geen KennisMakingsWeek is, staat 
Studentenvereniging Quercus voor je klaar. Als nieuwe student 
komt er veel op je af, daarom zijn wij er om je kennis te laten 
maken met het studentenleven.

Normaal gesproken organiseren we veel leuke activiteiten, denk 
aan: Bierweek, Quercus Zeildag, kroegentocht en natuurlijk de 
KMW. Maar ook zonder de grote evenementen zorgen we ervoor 
dat je connecties kunt leggen met je medestudenten buiten school.

Bij Studentenvereniging Quercus draait het om gezelligheid en 
ontspanning. Daarnaast heb je genoeg tijd voor je studie. Niet 
alleen is lid zijn van een studentenvereniging goed voor het 
studentenleven en de gezelligheid, maar ook voor het leggen van 
contacten. Het Quercusnetwerk biedt vele contacten die kunnen 
helpen bij het zoeken van stages en banen. Wil jij onderdeel 
worden van ons netwerk? Dit kan niet alleen bij één van onze 
disputen maar ook bij één van de vele commissies die de 
vereniging kent. We verwelkomen nieuwe studenten graag om een 
eigen draai te vinden binnen de mooiste studentenvereniging van 
Arnhem én omstreken!
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KMW 2020!
Voordat we gaan beginnen met studeren willen we jou en alle 
andere eerstejaars eerst beter leren kennen bij de 
introductiedagen. Hier maak je kennis met Van Hall 
Larenstein door middel van een korte introductie van de 
school en haar studenten. 

Wil je meer te weten komen over Sv. Quercus en het 
studentenleven van Arnhem? Volg ons dan op Facebook en 
Instagram of neem een kijkje op onze website: 
www.svquercus.nl

We zien je graag bij de introductiedagen!

Contact of vragen?
Selma Walg
secretaris.quercus@gmail.com

Studentenvereniging Quercus
 @sv_quercus

Sv. Quercus Societeit
‘De Drie Haringen”

Rijnstraat 63, te Arnhem

 Studentenvereniging Quercus
 @sv_quercus











ConnectConnectConnectConnect

Dear new students,

We are happy to support international students settle down in

this new country, in the first few weeks and beyond.

Dutch students who want to support internationals and get to

know new cultures are also welcome!

INTERESTED?
Fol low us  on  Facebook   @ambros iahvh l

and  Instagram @ambros ia_ isa
Send  us  an  emai l    ambros ia@hvhl .n l

Guest Lectures, Workshops & Excursions 
(Workshop on veganism 2019)

Buddy Programme
(Trip to Cologne 2019)

Social Activities
(Christmas Ball 2019)

FFOORR TTHHEE GGRROOWWIINNGG MMUULLTT IICCUULLTTUURRAALL 
CCOOMMMMUUNNIITTYY

AATT VVAANN HHAALLLL LLAARREENNSSTTEEIINN

Internationals & Dutch
Bachelors & Masters
English-taught courses

Professionally
Personally

Develop
yourself

Connect



  

Wil je een kamer & christelijke huisgenoten? Mail dan:
geefmijeenkamer@ichthusarnhem.nl

Ben jij student en christen? Kom dan vooral eens langs bij Ichthus Arnhem.
 
Bij onze kleine hechte vereniging genieten we van het mooie studentenleven  
en zijn we daarnaast ook op zoek naar hoe we ons geloof concreet kunnen 
toepassen in het dagelijks leven. Om de week komen we samen in kringen.  
Dan denken we na over het leven en geloof. De andere weken organiseren    
we activiteiten zoals algemene ledenvergaderingen, lasergamen, man/vrouw 
avonden, gala, sprekersavonden en borrels. Daarnaast organiseren we 
introductie-, lift- en thuisblijfweekenden.
 
Meer weten? Zoek ons op tijdens de introductieweek of kom langs bij een van 
onze introactiviteiten.
 
Kijk voor meer informatie op: www.ichthusarnhem.nl



The Green Office
The Green Office is a student association which promotes 
sustainability. Students from all different study programmes at Van 
Hall Larenstein are welcome to join us! Our goal: to make all kinds of 
components within the school more sustainable and to spread 
sustainable awareness among students and staff. Because it’s 
actually not that hard to make way for sustainable changes and it’s 
really fun! We work in different action groups. To highlight a few: 
one group is committed to a greener cafeteria (think of recycling, 
less plastic use, more vegan options and more awareness), another 
group sets up a cloth swap regularly (a really popular event!) and 
another group is dedicated to working towards zero waste within the 
school. All of this happens in collaboration with the school.  

The GO is a fun and educational way to work on sustainable projects 
and events with like-minded people. You are very 
welcome to join an action group or start with your own 
sustainable idea. There is no need to be experienced, you just 
need a bit of idealism and motivation! 

Are you curious about us? Do you want more information? Or do you 
just want to try and watch/ work with us for a day? Send us 
an email! We would love to meet you. 

PS: You can now also sign up for our brand new monthly 
newsletter for tips, tricks, local sustainable businesses and news 
about sustainability and nature. Send us an email with the subject 
'Sign up'.

greenoffice.velp@hvhl.nl 



POWERED BY 
HAN University of Applied Sciences 
Van Hall Larenstein 
ArtEZ 
Rijn IJssel

ARNHEMSTUDIESTA   

ARNHEM
STUDIE 
STAD

Arnhem Studiestad wil je vooral laten zien waar de leuke plekken zijn 
in de stad, wat er allemaal te doen is en wie je daar kunt ontmoeten. 
Laat je inspireren door de blogs & vlogs van onze studenten op 
Instagram en Facebook en kom naar Arnhem om het zelf te beleven. 
Samen met onze studie- en studentenverenigingen bezorgen we jou 
een mooie studietijd in Arnhem!

ARNHEMSTUDIESTAD.NL  



Larensteinselaan 26a
Postbus 9001
6880 GB Velp
026 369 56 95 

Agora 1
Postbus 1528
8901 BV Leeuwarden
058 284 61 00

www.hvhl.nl




