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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 medestuden
ten, ouderejaars en docenten geven we
na de zomervakantie het startschot voor
jouw studieloopbaan op Hogeschool Van
Hall Larenstein.
Gelukkig organiseren we dit jaar weer
een super informatieve en leuke LIVE
Introductieweek!
Wanneer?
We verwelkomen je graag in de week
van 29 augustus t/m 2 september. Iedere
opleiding heeft dinsdag toegewezen gekregen als opleidingsdag. De rest van de
week wordt het programma gevuld door
onze leuke studentenverenigingen! En
wist je dat Leeuwarden Student City ook
nog een fantastisch programma heeft in
de mooie stad halverwege augstus?
Je kunt natuurlĳk meteen even op www.
hvhl.nl/aangemeld kĳken en in dit boekje.

Vooral doen! Maar doe dit voor de zekerheid ook nog een keer in de week van
29 augustus. Mocht er namelĳk nog iets
veranderen tussen nu en de opleidingsdag, dan lees je het daar.
Nu eerst dit boekje. Hierin vind je de route
naar het programma van de Introductiedag. En we geven 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,
Hogeschool Van Hall Larenstein

PROGRAMMA
INTRODUCTIEWEEK 2022
Benieuwd naar de start van je opleiding? Iedere opleiding heeft dit jaar dinsdag 30
augustus als opleidingsdag toegewezen gekregen. Je kunt je ook aanmelden voor een
programma voor de hele week. Hoe je dit doet, lees je hieronder.
Aanmelden
Yes, we mogen weer een live introductieweek organiseren met een fantastisch leuk programma voor jullie! Van 29 augustus t/m 2 september nemen onze studentverenigingen
je op sleeptouw.
Je leest het programma op www.hvhl.nl/aangemeld onder ‘ introductieweek Leeuwarden’.
Enthousiast geworden? Meld je dan ook aan op deze site en maak je aanmelding deﬁnitief door de betaling te voltooien van slechts 65 euro. Dit is inclusief ontbĳt, een leuke
Hogeschool Van Hall Larenstein outﬁt, lunch, diner en entertainment. We willen graag
weten of je komt en wat je dieetwensen zĳn, bĳ voorkeur voor 27 augustus.
Ik kom alleen de opleidingsdag
Voor alleen de opleidingsdag op dinsdag is er verplichte aanwezigheid en hoef je je niet
aan te melden. Ga naar: www.hvhl.nl/aangemeld, vervolgens naar ‘Start opleidingen in
Leeuwarden’ en klik op jouw opleiding voor het programma van de opleidingsdag en je
boekenlĳst.

Beste eerstejaars,
Al jaren lang organiseert de Kennismakingscommissie de introductieweek. De laatste
twee jaar hebben wĳ door corona de ‘normale’ introweek moeten cancelen en moeten
uitwĳken naar andere oplossingen. Dit jaar kunnen wĳ met trots vertellen dat de ‘normale’
introweek weer terug is gebracht!
De introweek is een week gevuld met leuke en gezellige activiteiten om Hogeschool Van
Hall Larenstein, Leeuwarden, medestudenten en je nieuwe leven te leren kennen. Hoe
het gehele programma er precies uit gaat zien houden we natuurlĳk geheim, maar om
een goede sfeerimpressie te geven verklappen we een beetje. Op de maandag meld je je
aan bĳ ons en vanuit daar ontmoet je de andere studenten die meedoen aan de week. De
dinsdag is een opleidingsdag, op deze dag maak je kennis met je nieuwe opleiding en je
klas. Deze dag zal georganiseerd worden door Hogeschool Van Hall Larenstein. Hier ga je
je mede eerstejaars ontmoeten (als je deze maandag nog niet allemaal ontmoet hebt) en
de school verkennen. Op de woensdag gaan we gezellig met zĳn allen de stad verkennen,
het dagleven en het nachtleven. Hoe de laatste twee dagen eruit zien moet je komen ervaren. Tĳdens deze week slaap je met je medestudenten bĳ je intro-ouders en deze begeleiden je de gehele week. Het eten wordt deze week verzorgd door het Voedsel Verwerking
Team (VVT). Zĳ houden rekening met alle allergieën en dieetwensen.
Wĳ hopen jullie allen te verwelkomen in deze leuke week, want wĳ hebben er super veel
zin in. Binnenkort zullen jullie vanuit ons ook een introkrantje ontvangen. Hierin wordt nog
meer uitgelegd. De inschrĳving zullen binnenkort open gaan, dus sla je slag.
Voor verdere vragen, graag mailen naar: introductieweek.osiris@hvhl.nl. Of volg ons op
insta (@kc_introweeklwd) of Facebook (Introductieweek Van Hall Larenstein Leeuwarden)
Met vriendelĳke groet,
De Kennismakingscommissie 2022.

Studentenvereniging Osiris
Beste nieuwkomers,
Ten eerste van harte welkom op Hogeschool
Van Hall Larenstein en mogen jullie een
geweldige studententijd tegemoet gaan! Als
enige studentenvereniging aangesloten bij
Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden willen wij ons graag even introduceren.
Onze geschiedenis
Hogeschool Van Hall Larenstein is de combinatie van drie noordelijke agrarische hogescholen die in 1996 samengevoegd zijn tot één school. Aan iedere hogeschool was een 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
waar elk type student zich thuis kan voelen.
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 het bestuur, houden we de vereniging en
haar horeca draaiende. Iets waar je erg veel van kunt leren en ook
nog eens meerdere vaardigheden mee kunt ontwikkelen.

E-mail: Bestuur.osiris@hvhl.nl

Tel: 06-40879208

Website: www.svosiris.nl

Instagram: @svosiris

Studentenvereniging Osiris
Onze feesten
Sociëteit ‘Abydos’ Is elke doordeweekse dag geopend voor de leden
van Osiris om even heerlijk te ontspannen na de studie. Ook wordt er
iedere donderdag een feest georganiseerd door de leden, waar tot in
de late uren wordt doorgefeest, bijvoorbeeld bij de Blacklight party,
Beachparty, Fiësta Mexicana en nog veel meer!

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 Zeeleeuw’, 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 zijn eigen manier zijn/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: 06-40879208
Tel.:
06 19464127

Website: www.svosiris.nl

Instagram: @svosiris

SvAgri-Ceres een studietijd met boerenverstand!
Wij zijn een laagdrempelige studievereniging voor de opleidingen:
Dier & Veehouderij
Tuin & Akkerbouw
Bedrijfskunde & Agribusiness
AD Melkveehouderij
Wat wij doen:
• Lezingen
• Borrels
• Excursies

Meer informatie of lid worden? Ga dan naar de site:
www.svagri-ceres.nl of scan de code:

svAgri-Ceres

@svAgri-Ceres
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Animoso is dé studievereniging van de opleiding
Diermanagement. In 1992 hebben de allereerste
diermanagementstudenten het initiatief genomen om deze
studievereniging op te richten. Zij hadden als doel om meer
inhoud te geven aan de opleiding en het contact tussen
studenten en docenten en tussen studenten onderling te
stimuleren. Tot op de dag van vandaag heeft Animoso ditzelfde
doel voor ogen.

Met behulp van meerdere commissies maakt Animoso het voor
alle diermanagementstudenten mogelijk om zich te verdiepen in
het werkveld. Dat kan als actief lid, maar ook als bezoeker van
bijvoorbeeld een lezing. Met verschillende commissies werken
we eraan om dit zo succesvol mogelijk te doen. De
Activiteitencommissie verzorgt elke periode lezingen en
excursies, de Redactie brengt elke periode een waardevol blad
uit: Animal Focus, de Reiscommissie organiseert ieder jaar een
buitenlandreis en het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat de
organisatie van Animoso goed verloopt.
Naast de serieuze zaken is er voor de groep actieve Animoso
leden ook tijd voor ontspanning: er worden regelmatig
Animoso-uitjes georganiseerd voor hen. Het doel hierbij is om
de teamspirit te versterken en Animoso tot een gezellige groep
te maken. Meer informatie valt te vinden op onze facebook- en
instagrampagina’s en op onze website. Heb je nog vragen of wil
je je aanmelden? Stuur ons dan gerust een mailtje!
Studievereniging Animoso

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

Hallieu is de studievereniging
voor studenten milieukunde aan
hogeschool Van Hall Larenstein
Het hele jaar door organiseert
studievereniging Hallieu lezingen,
excursies, cursussen, filmavonden,
feesten in Bar Sybs, bowlingavonden
en nog veel meer!
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Wil je meer weten of je al aanmelden?
Ga dan naar hallieu.nl
Ook zijn wij te vinden op Instagram,
Facebook en LinkdIn!
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studievereniging voor
kust- en zee management
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weekende
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Wat doen wij?

We organiseren educatieve
activiteiten zodat jij nog meer
kunt leren over kust- en
zeemanagement en je netwerk
kunt vergroten! Wij bieden echter
ook activiteiten waarbij je puur
voor de lol leuke dingen kunt doen
met je studiegenoten!

gastlezingen

Lijkt het je wat?

schaatsen

Ga je komend jaar KZM
studeren en wil je lid worden?
Meld je dan aan! Dit kan via de
link in de bio van onze
Instagram-pagina! Hier kun je
ook even kijken wat we
allemaal organiseren

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. Hierin is er een
tweetal ouderejaars die de 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 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 ontsnappen aan alle serieuze bezigheden
die de studie met zich meebrengt.
Mochten er vragen zijn kan je ons altijd bereiken op
de mail: reholitas@hvhl.nl
Met vriendelijke groet,
Bestuur Studievereniging Reholitas
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Wij willen studenten inspireren
duurzaam te leven en hen een
duurzame boodschap meegeven.
Daarom geven we onze leden de
kans om op eigen initiatief
activiteiten te organiseren die
bewustzijn creëren en
duurzaamheid promoten binnen
de hogeschool, en haar studenten.
Dergelijke activiteiten zijn onder
andere stadsopruimacties,
kledingruil, boekenruil - en
binnenkort hopelijk ook jouw idee.

Contact

greenoffice.leeuwarden@hvhl.nl
Lokaal F0.22

Hogeschool Van Hall Larenstein vindt het belangrijk dat iedere student zich zo breed
mogelijk kan ontwikkelen. Daarom bieden wij als hogeschool de STA aan, oftewel de
Student Training Academy. Deze organisatie binnen Hogeschool Van Hall Larenstein
organiseert veel gratis cursussen, trainingen en workshops die carrièregericht en goed zijn
voor de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten.
Hierdoor krijg jij de kans alles uit je studietijd te halen!
Het aanbod is standaard te vinden op de studentenportal. In het gebouw hangen ook
posters en iedere periode wordt er geflyerd.
Wil jij beter leren organiseren en plannen? Geef je dan op voor de studieplanningsgroep,
deze wekelijkse bijeenkomsten zullen je helpen je schoolagenda op orde te houden
waardoor je genoeg tijd overhoudt voor bijvoorbeeld sociale activiteiten.
Heb jij altijd al willen leren reanimeren? Geef je dan op voor de cursus reanimatie en leer
door een professioneel team wat te doen in een noodsituatie.
En dit is nog maar een deel van het uitgebreide aanbod van de STA. Kijk op de portal voor
andere workshops.
✓
✓
✓
✓

‘Ze deed het erg leuk. Ik heb erg genoten van de training zelf en merk nu al dat ik fitter
achter mijn bureau zit.’ (Fit achter je bureau)
‘De trainer gaf ons de ruimte en tijd om veel te praten over onze situaties. Haar antwoorden
waren altijd erg validerend en prettig.’ (Faalangst)
‘Ze is een hele goede docent, die fijn uitlegt, begrip toont. Ik vind het jammer dat de training
voorbij is, omdat het zeker van toegevoegde waarde was.’ (Schrijven in het HBO)
‘Heel goed les gegeven, ik heb er meer van opgestoken dan ik heb kunnen dromen’ (bijles
GIS)

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