
7 AUGUSTUS 2019 

Beste toekomstige forensisch onderzoek student, 

Op 2 september 2019 zal je starten met de opleiding Forensisch Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam. Wij, 
het bestuur van ForensX, vinden het ontzettend leuk dat je voor deze opleiding hebben gekozen. Deze brief zal je 
informeren over de start van de opleiding en de stappen die je al kan ondernemen voordat je de school voor het eerst 
zal betreden.  

De studievereniging                          
Eerst even iets over onszelf. ForensX is een studievereniging die behoort tot de studie Forensisch Onderzoek 
bestaande uit een vierkoppig bestuur, waarvan de bestuursleden verdeeld zijn over meerdere schooljaren. Alle leden 
van onze studievereniging zijn afkomstig van onze opleiding en aangezien er een limiet is voor het aantal nieuwe 
studenten per jaar zijn we een kleinschalige studievereniging. Dit is voordelig voor jou, omdat je hierdoor nauw 
contact hebt met de medestudenten en eventueel nauw contact kan opbouwen met docenten en alumni. Je zal 
medestudenten snel beter leren kennen en dat brengt vaak een gezellige en vertrouwelijke sfeer naar boven. 
Gedurende het schooljaar zullen er door ons meerdere activiteiten georganiseerd worden, waarbij je kan denken aan 
bijvoorbeeld paintballen, snowboarden, bowlen, gala’s enz. Naast deze activiteiten zullen er ook maandelijks borrels 
plaatsvinden, waar ook de docenten bij betrokken zijn.  

Boeken bestellen                                     
Voordat je start met de opleiding is het verstandig om alvast de boeken te bestellen voor het aankomende jaar. Dit 
kan je doen bij de onderstaande link via Studystore:  

www.studystore.nl/forensx  

Studystore is een bedrijf dat nieuwe en tweedehands schoolboeken verkoopt en inkoopt. Met behulp van de 
bovenstaande link kan je je boeken bestellen via onze studievereniging. Deze link is speciaal voor studenten 
Forensisch Onderzoek aangemaakt.  

Verkoop lab sets                                             
De lab set is verplicht en essentieel om aan de practica van de opleiding deel te nemen. De lab sets bestaan uit een 
lab jas, een snij set en een lab bril. Deze lab sets zullen als set verkocht worden, maar voor studenten die al in het 
bezit zijn van delen van de lab set, kunnen onderdelen ook apart gekocht worden. De prijs van een volledige lab set 
bedraagt 50 euro. De prijzen van de onderdelen apart zijn: €25,- (lab jas), €20,- (snij set) en €5,- (lab bril). Om er 
voor te zorgen dat je tijdens het eerste practicum de lab set reeds in bezit hebt, worden deze op de introductiedag 
verkocht.  Het is dus noodzakelijk om tijdens de introductiedag het geld (€50) voor deze aanschaf contact mee te 
nemen. Het is bij ons helaas niet mogelijk om met pin te betalen. 
 
Wanneer je je op de introductiedag aanmeldt als lid van de studievereniging (contributie van €10,-) kunnen wij jou 
een korting van 5 euro aanbieden bij aanschaf van een complete lab set!  
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Mocht je gedurende het studiejaar (of de komende studiejaren) onderdelen van de lab set weer moeten aanschaffen, 
dan kunnen die bij ons opnieuw gekocht worden. 
 
Naast deze lab set is het ook verplicht om een labjournaal aan te schaffen. De eisen vanuit school voor dit labjournaal 
bestaan uit een notitieboek met lijntjes van A4-formaat met een harde kaft, waarbij bladzijden niet makkelijk 
uitgescheurd kunnen worden. Zelf zorg je voor een inhoudsopgave en paginanummering en dat je in het bezit bent 
van een labjournaal in de eerste schoolweek! 
 
De introductiedag                                              
Dan zullen we het nu over iets leuks gaan hebben: DE INTRODUCTIEDAG. Deze zal plaats vinden op woensdag 28 
augustus 2019. Wij verwachten dat je om 13.45u aanwezig bent op de locatie Leeuwenburg van de Hogeschool 
van Amsterdam. Je kan verzamelen bij lokaal C1.02, waar je welkom wordt geheten door het docententeam, de 
studievereniging en de opleidingscommissie. Het eerste deel van de dag zal voornamelijk gaan om het verkrijgen van 
veel informatie. Na deze introductie is er een activiteitenprogramma die in groepen afgelegd zal worden. Je wordt 
tijdens de activiteiten begeleid door ouderejaarsstudenten. De verdeling van de groepen en het activiteiten schema 
zal je op de dag zelf van ons ontvangen.  

Na de activiteiten zullen we de dag afsluiten met een hapje en een drankje in Café de Omval. Café de Omval is het 
thuisadres voor de maandelijkse borrels van de studievereniging en zit op ongeveer 10 minuutjes lopen vanaf de 
school. Na het activiteitenprogramma (rond 17:30u) zullen we uitkomen bij Café de Omval voor een gezellige borrel, 
waarna er aansluitend heerlijk eten voor ons klaar zal staan. Hiervoor vragen wij een bijdrage van €10,-. Voor dit 
bedrag kan je kiezen uit een hamburger, kipsaté of een vegaburger en krijg je van ons 2 drankjes. Wij zouden graag 
uiterlijk 2 weken van te voren, 14 augustus 2018, dit bedrag ontvangen willen hebben op rekeningnummer NL23 
INGB 0004 7552 25 t.n.v. Studievereniging ForensX  met als omschrijving: eten introductiedag Omval + [jouw naam] 
+ [hamburger óf  kipsaté óf vegaburger].  
 
Als je vegetarisch bent of allergieën hebt, kan je dit melden bij het bestuur door een e-mail te sturen naar: 
bestuur@forensx.nl. (Doe dit ook vóór 14 augustus, zodat dit doorgegeven kan worden aan de keuken.) 
Ook na het diner is er de gelegenheid om nog verder te borrelen.  
 

Wij kijken al uit naar deze dag en hopen je daar dan ook te zien!   

Met vriendelijke groet, 
 

 

Linda Vinke, Sem Hummelink, Pien Werners & Timo Meconi  

VOORZITTER, VICEVOORZITTER, SECRETARIS/VICEPENNINGMEESTER & PENNINGMEESTER STUDIEVERENIGING FORENSX 
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