
F.A.Q INTRODUCTIEDAGEN  
 
Ben ik verplicht mee te doen aan de introductiedagen? 

Ja, aanwezigheid in het Groningse Stadskanaal is verplicht voor alle eerstejaars studenten. De intro is 

onderdeel van je opleiding en afwezigheid kan gevolgen hebben voor je studie. Tijdens je opleiding werk 

je veel samen. Elkaar leren kennen is voor jou een belangrijke eerste stap voor het verdere vervolg van 

je eerste jaar. Je bent niet verplicht deel te nemen aan de feest avond. De introductieactiviteiten op 

donderdag en vrijdag voor alle HvA-studenten zijn niet verplicht. 

Heb je een reden waarom je niet mee kunt, dan wordt met jou naar een passende oplossing gezocht 

(bijv. vervangende opdrachten gedurende het jaar of aangepaste voorzieningen tijdens de intro). Neem 

hierover contact op met ons  via 06 12780171 (op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur). Vakantie, 

werken of geen zin, zijn geen geldige redenen. Mocht je fysiek niet in staat zijn overal aan mee te doen, 

dan hoef je dat niet vooraf te melden maar kun je dat ter plekke aangeven.  

 

Wat kost het? 

Deelname aan de introdagen kost €115, -. De HvA levert ook een bijdrage. Koop jij je boeken via 

Studystore? Meld je daar dan aan bij de studievereniging Nostro, dan krijg je tijdens de intro een aantal 

consumpties gratis en extra korting op je boeken. 

 

Hoe kan ik betalen?  

Je krijgt half juli een betalingsverzoek per e-mail van de financiële administratie van de HvA 

(debiteuren@hva.nl). LET OP: De e-mail wordt naar je privé e-mail adres verstuurd! Check ook je 

spambox en voeg debiteuren@hva.nl toe aan je contacten. Je kunt betalen via iDEAL. Ben je te laat met 

betalen of heb je vragen over de betaling? Neem contact op met debiteuren@hva.nl. 

 

Wat eten we? 

Het avondeten op maandag tot en met het ontbijt op woensdagochtend wordt verzorgd. Neem 

maandag zelf lunch mee. Ben je vegatariër of eet je halal? Daar wordt standaard rekening mee 

gehouden. Heb je andere eetwensen geef het uiterlijk 15 augustus door via hva.nl/startstudiejaar.  

 

Wat neem ik mee? 

Neem zo min mogelijk mee. Een weekendtas is voldoende, met daarin in ieder geval:  

- Lunch voor maandag 

- Gemakkelijk zittende kleding die vies mag worden. Sportschoenen en wat oudere kleding 

- Regenkleding, zwemkleding en slaapkleding 

- Toilettas met alles wat je nodig hebt voor 2 overnachtingen 

- Handdoek, hoeslaken, dekbedovertrek en kussensloop (vergeten = bijbetalen) 

- Je mooiste black and white-outfit voor het feest 

 

Let op! Meegebrachte drank en (soft)drugs zijn niet toegestaan tijdens introductieweek. Neem niets 

mee want je tas kan worden gecontroleerd. Afhankelijk van de situatie wordt een en ander ingenomen, 

en wordt je deelname aan de introdagen beëindigd met een door jou betaalde taxirit naar huis. In de 

avonden wordt er op locatie drank verkocht (alleen 18+). 


