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Hogeschool VHL De stad Leeuwarden 

Organisatie Introductieweek 2018 weer van start 

LEEUWARDEN—Voor je ligt het eerste Introductieweek krantje (IW-krantje) van dit jaar!  Dit omdat je van plan bent 

een studie te gaan volgen aan Hogeschool Van Hall Larenstein. Deze IW-krant is dan ook speciaal voor jou bedoeld!  

Waarschijnlijk zit je op dit moment te wachten op de examenuitslagen en weet je nog vrij weinig van je vervolgstudie en van 

het studentenleven. Alleen, de tijd vliegt! Al over 3 maanden begint je nieuwe studie, op een nieuwe school, met nieuwe klasge-

noten, nieuwe docenten en een nieuwe stad. Kortom: er staat heel wat nieuws op je te wachten! Speciaal voor de nieuwe eer-

stejaars studenten wordt er een introductieweek georganiseerd. Deze week is een geweldige beleving die je niet mag missen. Je 

leert de stad Leeuwarden, je medestudenten, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Studentenvereniging Osiris kennen op een 

ontspannen, sportieve en vooral gezellige manier. Deze week is niet verplicht, behalve de dinsdagmiddag . Waarbij je de school 

leert kennen en onder andere informatie krijgt over je rooster, maar eigenlijk is de introductieweek te leuk om te missen! Deze 

week helpt jou om je in je nieuwe en vreemde omgeving sneller thuis te voelen.  

 

Studentenvereniging Osiris 

Inschrijvingen geopend 

LEEUWARDEN—Heb jij zin om mee te doen met de 

introductieweek van 2018? Schrijf je dan snel in! 

Als je mee wilt doen aan de introductieweek moet je je 

natuurlijk wel inschrijven! Dit kun je online doen. Op 

de site vindt je nog meer informatie over de intro-

ductieweek: www.hvhl.nl/themapagina/aangemeld

-en-nu-content/informatie-leeuwarden-content/
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KennismakingsCommissie 2018 bekend 
LEEUWARDEN- Om deze super week voor jullie te organiseren is de 
KennismakingsCommissie (KC) samengesteld. Dit jaar bestaat de 
KennismakingsCommissie uit 15 enthousiaste studenten, die al ge-
ruime tijd bezig zijn met het organiseren van de introductieweek. 
Elke week komen we bijeen om er voor te zorgen dat de introductie-
week van 2018 een onvergetelijk spektakel wordt. Dit doen we sa-
men met medewerkers van het Van Hall Larenstein. 

Voor deze feestweek wordt er heel wat geregeld en georganiseerd. Tijdens 
de wekelijkse etentjes en vergaderingen is de sfeer uitstekend en iedereen 
doet zijn uiterste best om van de introductieweek 2018 een geweldig eve-
nement te maken! Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!  

Dus we hopen jou te mogen verwelkomen op onze mooie Hogeschool Van 

Hall Larenstein op maandag 27 augustus 2018!  

Introductieweek bijna van start 

LEEUWARDEN- De Introductieweek start op 

maandag 27 augustus 2018  met een gezamen-

lijke introductiedag, georganiseerd door Leip! 

Deze dag is ervoor bedoeld om al je mede eer-

stejaarsstudenten in Leeuwarden te leren ken-

nen. Dus ook de eerstejaars studenten van Ho-

geschool Stenden en NHL. Deze dag is niet ver-

plicht en is alleen voor de studenten die zich 

hebben opgegeven voor de gehele introductie-

week.  

Tijdens de introductieweek worden jij en de groep 

waarin je zit, begeleid door een aantal mentoren, 

ofwel intro-ouders. Dit zijn meerderejaars studen-

ten. De intro-ouders zorgen ervoor dat jij een 

slaapplaats hebt en zijn er deels verantwoordelijk 

voor dat de week goed verloopt. Je wordt de hele 

week begeleid door deze mentoren, dus je hebt 

altijd iemand om op terug te vallen. Daarnaast zijn 

er nog twee vertrouwenspersonen uit de Kennis-

makingsCommissie waar je gedurende de hele 

week bij terecht kunt met persoonlijke problemen.  

Tijdens de introductieweek worden heel veel leuke 

activiteiten voor jullie georganiseerd, maar de in-

vulling gaan we natuurlijk nog niet bekend maken! 

De activiteiten zijn een prima gelegenheid om je 

studiegenoten en je docenten goed te leren kennen. 

Wel kunnen we al zeggen dat er leuke (sportieve) 

activiteiten plaats vinden, dat je de stad Leeuwar-

den beter leert kennen en dat je elke avond gezellig 

gaat afsluiten. Vrijdagmiddag sluiten we de intro-

ductieweek af met zijn allen! 

 

De KennismakingsCommissie 2018 

Pieter Bouma, Kirsten Lassing, Gerard 
Oosting, Maaike Evers, Theo van den 
Broek, Maureen Peppelman, Hidde 
Barelds, Jeroen Spruit, Iris van der 
Schoot, Wannes Lely, Patrick Kalkman, 
Rosa Schat, Sophie Bruinenberg, Bram 
Gjaltema en Rosanne van den Bosch 
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Hogeschool Van Hall Larenstein een bijzondere school 
LEEUWARDEN—Hogeschool Van Hall Larenstein is een bijzondere hogeschool, met een breed opleidingsaanbod 
die zich richt op natuur en omgeving, de gezondheid van mens en dier en verantwoord ondernemerschap. Op 
onze school zitten bijna 2500 studenten, waarvan ongeveer 650 eerstejaars. 

Niet alleen de opleidingen zijn bijzonder, maar ook het gebouw, dat is ontworpen door Atelier PRO architecten uit Den 
Haag. De materialen die zijn gebruikt zijn hoogwaardige en natuurlijk. Hogeschool Van Hall Larenstein heeft een eigen 
waterzuiverings-systeem, kassen op het dak, een dierenverblijf, meerdere laboratoria, een aantal technologie-hallen en 
een grote mediatheek. 

Om tussen de colleges door even bij te komen, is er een grote kantine in het midden van de school. Voor een lekker 
broodje of een reep chocola kun je hier altijd terecht.  

Naast de gewone kantine is er op Hogeschool Van Hall Larenstein een studiekantine aanwezig. Hier kun je tussen de les-
sen door met medestudenten afspreken. Het is een handige plek om bijvoorbeeld tijdens de lunch nog even wat te be-
spreken. 

Studentenvereniging Osiris de grootste van Friesland 

LEEUWARDEN—Osiris is dé studentenvereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein en is dus alleen bedoeld 
voor studenten die aan Hogeschool Van Hall Larenstein studeren. Alle studenten zijn welkom in onze sociëteit 
‘Abydos’, maar de leden kunnen deelnemen aan de activiteiten die de vereniging organiseert. Studentenvereni-
ging Osiris kenmerkt zich door haar open karakter en grote diversiteit aan mensen.  
 
Binnen een studentenvereniging moet veel geregeld en georganiseerd worden, daarom zijn er 
een groot aantal commissies actief. Zo is er bijvoorbeeld een commissie die onze mooie soci-
e teit beheerd. Verder is er bijvoorbeeld ook een commissie die vele buitenschoolse activiteiten 
organiseert. Lid van een commissie zijn is niet alleen super gezellig, maar ook erg leerzaam. Je 
doet veel organisatorische en bestuurlijke ervaringen op, waar je in je verdere carrie re nog 
veel profijt van kunt hebben. Alle commissies binnen de vereniging worden begeleid door het 
bestuur. Zowel de commissies als het bestuur bestaan uit leden van studentenvereniging Osi-
ris 
 

Lid worden van studentenvereniging Osiris kan tijdens de Introductieweek, maar natuurlijk 
ook op een later moment. We doen NIET aan ontgroening, maar er is wel een traditie die 
voortgezet wordt. 
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LEEUWARDEN –Leeuwarden is een sterk 
groeiende studentenstad. Op het eerste ge-
zicht lijkt het een vrij rustige stad, maar ach-
ter dat vredige en rustieke karakter schuilt 
een levendig studentenleven! In Leeuwarden 
kun je naast je studie heerlijk ontspannen in 
de talloze kroegen, cafés, discotheken en op 
de bruisende donderdagavond 'de stapavond 
van studenten' kun je tot in de vroege uurtjes 
uit je dak gaan. Ook zijn er verschillende res-
taurantjes waar je samen met je vrienden of 
huisgenoten, heerlijk en goedkoop een goed 
avondmaal kunt eten. Tussen de middag en 
tussen de lessen door wordt er vaak gebruik 
gemaakt van de terrasjes om gezellig een 
drankje te doen of te lunchen. 

Als je lid wordt van studentenvereniging Osiris is 
er socie teit ’Abydos’ waar je iedere week van 
maandag- tot en met vrijdagavond terecht kunt. 
Natuurlijk is er nog veel meer! De Doelesteeg, 
een straatje midden in de binnenstad, is het mid-
delpunt van de feestvreugde. In de Doelesteeg 
bevinden zich heel veel leuke cafe s. Hier zal je 
tijdens de introductieweek al uitgebreid kennis 
mee maken! Wanneer je zin hebt in een lekker 
avondje dansen en sjansen is het in Bascule  of 
Shooters prima vertoeven. Verder is er in Leeu-
warden een stadsschouwburg, theater, twee 
bioscopen, vele eetcafe tjes en een gezellig win-
kelcentrum. Ook worden er in de stad regelmatig 
evenementen en concerten georganiseerd. Je 
hoeft dus niet bang te zijn om je te vervelen als je 
in Leeuwarden op kamers gaat!  

 

Introductieweek 2017 goed 

bevallen! 

LEEUWARDEN—Wanneer je de eerstejaars 

van Hogeschool Van Hall Larenstein vraagt 

naar hun ervaringen over hun intro-

ductieweek antwoorden ze bijna allemaal 

hetzelfde: ‘Het was een super week om nooit 

te vergeten!’. Ze hebben er allemaal op een 

gezellige manier heel veel nieuwe mensen 

leren kennen en voelden zich gelijk op hun 

gemak in hun nieuwe studiestad Leeuwar-

den.  

Kortom: Een week die je niet mag missen! Wij 

hebben aan een aantal eerstejaars gevraagd of 

ze een stukje wilden schrijven over hun erva-

ringen in de introductieweek van afgelopenjar-

en. Op deze manier willen we jou een kleine in-

druk geven van wat je de komende intro-

ductieweek kunt verwachten! 

‘Maar je raadt het al, ik ben toch gegaan, en geloof 

me, het is de beste week van je leven! Op dag één 

heb ik vrienden gemaakt voor het leven.’ 
 

Kimberly Bras vertelt: 

De introweek, waar moet ik beginnen? In eerste instantie wilde 

ik niet eens gaan, ik had er geen zin in, omdat ik nogal ongemak-

kelijk ben in nieuwe omgevingen met nieuwe mensen, en tja een 

week in een huis slapen waar je niemand kent? Nee, dank je. 

Maar je raadt het al, ik ben toch gegaan, en geloof me, het is de 

beste week van je leven! Op dag e e n heb ik vrienden gemaakt 

voor het leven en nu kijk ik ook erg uit naar de volgende intro-

week. Deze keer zal ik ook een intromama zijn en man wat heb ik 

er zin in! 

Na de introweek ben je ongelofelijk moe, maar het is het allemaal 

waard. Iedere dag ga je vroeg uit bed, richting de tent om te ont-

bijten. Na het ontbijt volgt er een activiteit en rond half zes weer 

richting de tent om met zijn allen te eten. Enkele dagen zijn er 

ook avondactiviteiten waarna je vervolgens naar het huis gaat 

waar je verblijft om, als je wilt, je klaar te maken om door te gaan 

naar de Soos. 

Wat er precies onder de activiteiten valt en de kleine details blij-

ven natuurlijk een verassing, maar ik zou zeggen: gaan! Ik ben zo 

blij dat ik dat in ieder geval wel heb gedaan. 

Hopelijk tot in 

de introweek! 

Misschien 

wordt jij wel 

mijn intro-

kindje. 

Groetjes, 

Kimberly 

 

Leeuwarden leukste studenten-

stad 
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‘Mijn beste herinnering? Het dansen op de tafels in de tent op de meest geweldige slechte 
liedjes, waarvoor zelfs je vader zich eigenlijk zou schamen.’ 
 
Niek van de Ven vertelt:  
Mijn introweek? In e e n woord: geweldig. Deze week begint je studentenleven eigenlijk al zonder dat je het door 
hebt. Hier ontmoet je vele mensen waar je de rest van je studententijd mee spendeert of je behoudt voor de rest van 
je leven. De week van vroeg opstaan, lichamelijke uitputting, weinig rust en berichten van je bezorgde ouders om de 
drie uur. Kort samengevat: de mooiste week van je leven. 
 
Iedere ochtend wordt je wakker gemaakt door je persoonlijke wekker die je waarschijnlijk mama of papa gaat noe-
men, om vervolgens in je overall met 20°C naar je ontbijt te fietsen zonder enig idee wat er op de planning staat voor 
deze dag. De planning blijft tot op de minuut geheim, want dat bouwt meer spanning en uiteindelijk plezier op. Ver-
volgens de tent uit om weer een geweldige activiteit bij te wonen en later teruggaan voor het eten waar het Voedsel-
VerwerkingsTeam dagelijks 60 kilo aan uien, aardappelen, sla en andere heerlijke dingen voor ons allemaal maakt. 
Daarna is het tijd om de avondactiviteiten vol plezier te beleven, omdat je natuurlijk nog niet kapot genoeg bent. Het 
einde van de avond is nog niet in zicht, want er staat altijd nog een band of DJ klaar om een feest te geven in socie teit 
‘Abydos’. 
 
Mijn beste herinnering? Het dansen op de tafels in de tent op de meest geweldige slechte liedjes, waarvoor zelfs je 
vader zich eigenlijk zou schamen.  
 
Ik raad het iedereen aan om de introweek bij te wonen, omdat je hier 
zeker geen spijt van zal krijgen. Hopelijk zie ik jullie daar! 
 
Tot dan, 
Niek van de Ven 

Meer informatie 

LEEUWARDEN—In de volgende IW-krantjes kun je nog 

meer lezen over de komende introductieweek. In die IW-

krantjes zullen we ook de Kennismakingscommissie en 

belangrijke mensen van school voorstellen. Hieronder 

staan nog een aantal webistes die je kunt bezoeken als je 

meer informatie wilt:  

Hogeschool Van Hall Larenstein:  

www.vanhall-larenstein.nl 

Studentenvereniging Osiris: 

www.svosiris.com 

Inschrijven voor de introductieweek: 

www.hvhl.nl/themapagina/aangemeld-en-nu-content/

informatie-leeuwarden-content/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/IWHVHL 

Hier kun je kennis maken met je toekomstige medestudenten, 

informatie over de introductieweek en kennismaken met de 

Kennismakingscommissie! Maar vergeet ons niet te liken! 

Als je nog vragen hebt kun je ons altijd mailen naar: 

kennismakingcie.osiris@hvhl.nl 


