
Introductiedag HvA Finance opleidingen 
Een leerzame, uitdagende en gezellige dag met je nieuwe klasgenoten. 

Hierbij de laatste informatie over de introductiedag van de HvA Finance opleidingen.  

De introductiedag in IJmuiden vindt plaats op donderdag 1 september op Forteiland Sluisplein 80. 
 

De locatie 

Het Forteiland is een UNESCO Werelderfgoed. Op het Forteiland kunnen allerlei avontuurlijke 

activiteiten gedaan worden, zoals een ontdekkingstocht door het authentieke fort met originele 

teambuildinggames en uitdagende activiteiten.             

 
Routebeschrijving 

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer via Connexxion bus 382 vanaf station Amsterdam 

Sloterdijk of Connexxion bus 385 vanaf station Haarlem Centraal. Vanaf de dichtstbijzijnde bushalte is 

het nog 12 minuten lopen naar de vertrekplaats van de boot op de Kop van de Haven. Verder is de 

locatie ook goed bereikbaar met auto, fiets of scooter.  Bij de Kop van de Haven kun je gratis parkeren. 

Voor de routebeschrijving zie afbeelding hieronder. 

 

  



Meenemen  

Sportieve vrijetijdskleding, sportschoenen, regenjas 

Programma: 

De introductiedag start met een korte bootovertocht vanaf de Kop van de haven in IJmuiden naar het 

Forteiland. Op het Forteiland word je ontvangen en samen met je klasgenoten ga je een aantal 

activiteiten doen. Door samen te werken tijdens de opdrachten en samen uitdagingen aan te gaan, 

leer je je klasgenoten kennen. Per activiteit worden er meerdere teams gemaakt. We variëren de 

teams bij elke ronde, zodat je de hele klas leert kennen. Er is een lunchpauze waar je een lunch krijgt 

met belegde broodjes, fruit en drankjes.  

Activiteiten: 

 

Op het programma staan meerdere activiteiten: 

• Avontuurlijke uitdaging. Deze ronde is qua activiteiten individueel. Ieder doet twee 

avontuurlijke activiteiten, bv. abseilen, powerfan, evenwichtsbalk of boogschieten. 

• Teamwork. Ronde met diverse teamwork activiteiten, competitie tussen de teams. 

• Fort Discovery. Een tocht door de gangen van het fort met allerlei opdrachten waarin de 

teams samen puzzels moeten oplossen en bouwopdrachten moeten uitvoeren. 

 

Informatie: 

Indien je nog vragen hebt over deze dag, kun je mailen naar joyce@pbn.nl.  

 

Tot ziens bij de introductiedag op het Forteiland! 
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