
 

 
 
 
Beste nieuwe student,     
  
  
Leuk dat je van plan bent om bij onze opleiding Built Environment te komen studeren! 
  
De opleiding Buit Environment van de Hogeschool van Amsterdam en wij (studievereniging a.s.v. 
BUILD) zetten voor jullie een supertoffe èn inhoudelijk belangrijke eerste week van jullie nieuwe studie 
neer. Deze staat in het teken van het kennismaken met de opleiding, je nieuwe studiegenoten en 
natuurlijk de stad Amsterdam! 
  
Deze eerste week zal plaatsvinden van maandag 26 t/m donderdag 29 augustus, met eventueel als 
mooie afsluiter een feest op vrijdagavond. De kosten voor deze week bedragen 25 euro per persoon, 
zorg dat je dit contant bij je hebt op 26 augustus. Zorg ook voor een opgeladen ov-chipkaart, we 
zullen namelijk gebruik maken van de tram en metro. 
  
Wat krijg je ervoor terug? 

-   vier dagen met een leuk, gevarieerd en gezellig programma 
-   start van het 1ste project en bezoek van de projectlocatie 
-   een borrel op maandagmiddag 
-   2 dagen avondeten 
-   Pubquiz 
-   Kroegentocht 

en nog veel meer! 
  
Hieronder in het kort het programma en de aanvangstijden: 
  
Maandag 26 augustus 
Locatie 
Auditorium (zaal D1.18) 
Gebouw HvA Leeuwenburg 
Weesperzijde 190 
1097 DZ Amsterdam (achter het Amstelstation) 
 
Omdat we met ongeveer 500 studenten beginnen dit jaar zal de eerste dag opgedeeld worden in 2 
groepen. 
  
Achternaam beginnend met de letter A t/m L 
Inloop en ontvangst: 12:00 uur 
Aanvang: 12:30 uur 
Einde: ±18:00 uur  
 
Achternaam beginnend met de letter M t/m Z 
Inloop en ontvangst: 13:00 uur 
Aanvang: 13:30 uur 
Einde: ±18:00 uur  
 
LET OP! Je wordt bij de ontvangst in je projectgroep ingeschreven, dus wees er ruim op tijd! 
  
Maandag (en dinsdagochtend trouwens ook) staat in het teken van je nieuwe opleiding. De 
verschillende leerroutes (Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek) zullen 
informatie krijgen over de opleiding, de vakken in het eerste kwartaal, de studievereniging en het 
gebouw (de Leeuwenburg). 
  
Bij binnenkomst staan er meerdere ouderejaars studenten op je te wachten om je te begeleiden. Hier 
schrijf je je in voor de projectgroep van het eerste kwartaal en betaal je de 25 euro. Je wordt als 
projectgroep ook direct gekoppeld aan een 2de jaarsstudent, je mentor. Deze student-mentor 



 

begeleidt jullie deze eerste week bij alle activiteiten en zal ook na deze 1ste week jullie aanspreekpunt 
blijven om te helpen bij het landen in je nieuwe studie. 
  
De maandag wordt afgesloten met een borrel in de kantine van het gebouw Leeuwenburg. Het 
programma is rond 18:00 afgelopen, maar je kunt natuurlijk altijd gezellig blijven hangen voor nog een 
extra borrel! 
  
 
Dinsdag 27 augustus t/m donderdag 29 augustus 
Alle leerroutes: 
Aanvang: 09:00 uur 
Einde: ±19:00 
  
Op dinsdag, woensdag en donderdag gaan jullie allerlei activiteiten ondernemen die vooral in het 
teken van gezelligheid staan! Samen met je nieuwe studiegenoten ga je onder andere raften op de 
Amstel, Artis bezoeken en avondeten met je klas. 
    
Tijdens deze eerste week van de studie zullen wij als studievereniging a.s.v. BUILD ook aanwezig zijn 
en rondlopen om leden te werven. Onze studievereniging verzorgt de link tussen studenten, docenten 
en werkenden uit ons vakgebied de gebouwde omgeving. Ook organiseert de studievereniging vele 
leuke activiteiten, zoals excursies en weekendjes weg, borrels (waar leden twee gratis consumpties 
krijgen) etcetera! Lid worden van de vereniging is een pré voor je studententijd en kost maar 10 euro! 
Schrijf je die week gerust in en sluit je aan bij de leukste studievereniging binnen de faculteit Techniek! 
  
Wij hebben er erg veel zin in en wij hopen jij ook! 
  
Vergeet ook niet om lid te worden van onze facebookpagina voor de introductie, zodat je op de 
hoogte blijft van alle leuke dingen die je te wachten staan: 
  
Intro Built Environment HvA 2019 
 
En verder vind je nog informatie over de week van 26 t/m 29 augustus op Start studiejaar HvA. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Introcommissie 19|20 en Lisa van Klinken, Commissaris Evenementen a.s.v. BUILD  
en namens de opleiding Built Environment, Judith Fokkema, propedeusecoördinator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/320219932216524/
https://www.hva.nl/opleiding/built-environment-bouwkunde/praktische-zaken/inschrijven/start-studiejaar/start-studiejaar-built-environment-bouwkunde.html?origin=6vn0r8rXQ9a7%2BhKaKeC7OQ


 

 
 

 
Aan deze brief kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot je inschrijving 


