
Beste student, 

 

Wat leuk dat je hebt gekozen voor de opleiding Bedrijfskunde aan de HvA! Speciaal voor jou organiseren 

ouderejaars studenten een introductieweek. Dit jaar hebben ze groots uitgepakt. Er zijn bungalows, een 

adventure park en een club afgehuurd om jou een onvergetelijke introductie te bezorgen. In deze brief 

lees je alle informatie over je introductieweek. 

 

Hoe ziet mijn introductieweek eruit? 

De introductieweek begint maandag 26 augustus om 10.00 uur op de HvA in het Wibauthuis 

(Wibautstraat 3b, 1091 GH, Amsterdam). Je wordt ontvangen in de centrale hal op de begane grond. ‘s 

Middags vertrekken we met touringcars naar adventurepark Pagedal in het Groningse Stadskanaal. Hier 

doen we maandag en dinsdag activiteiten zoals bubble-ball-soccer, outdoor-lasergamen, kratklimmen 

en nog veel meer. Op dinsdagavond kun jij je sport outfit verruilen voor wat feestelijks. “Black and 

white” is het thema in de voor jullie afgehuurde club Fox in Stadskanaal. Woensdag 28 augustus ben je 

rond 14.00 uur weer in Amsterdam.  

 

Donderdag en vrijdag 29 en 30 augustus kun je deelnemen aan activiteiten voor alle studenten van de 

HvA. Op donderdag 30 augustus ontdek je wat het studentenleven aan de HvA inhoudt tijdens de HvA 

Experience. De dag wordt afgesloten met een drankje en een hapje op het introductiefestival HvA 

KersVers. Op vrijdagavond sluit je de introductieweek af met het eindfeest in de WesterUnie. Voor meer 

informatie over de activiteiten, bezoek www.hva.nl/introductie.  

 

Ga je geen Bedrijfskunde studeren? 

Je hebt deze brief ontvangen omdat je ingeschreven staat als aankomend student Bedrijfskunde aan de 

HvA. Heb je inmiddels voor een andere opleiding gekozen of ga je niet studeren? Schrijf je uit via 

www.studielink.nl. Je ontvangt dan geen berichten meer over deze opleiding. 

 

Heb je vragen? 

Lees eerst de meegestuurde F.A.Q. door. Is je vraag niet beantwoord? Op hva.nl/startstudiejaar vind je 

de meest actuele informatie over de introductie en de contactgegevens.  

 

Alleen voor vragen over twijfel over deelname aan de introductiedagen in het Groningse Stadskanaal is 

een direct nummer beschikbaar: 06 12780171 (op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur).  

 

Tot gauw en geniet van je vakantie, 

 

Sander Geluk, introductiecoördinator 

 

 

NB: Dit bericht is géén bevestiging dat je toegelaten bent tot de opleiding Bedrijfskunde. Je bent pas 
ingeschreven zodra je hebt voldaan aan alle inschrijfvoorwaarden. Je inschrijving moet uiterlijk 31 
augustus 2019 zijn afgerond. Daarna ontvang je op je e-mailadres een Bewijs van Inschrijving voor 
studiejaar 2019-2020. 

http://www.hva.nl/introductie


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 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+). 


