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Onderwerp: Introductietijd 2020 
 
Beste besturen,  
  
Wij mailen jullie namens de colleges van bestuur van zowel Hogeschool Utrecht als de Universiteit 
Utrecht. In de bijgevoegde brief vinden jullie meer informatie over de introductieperiode 2020 en de 
besluiten die de colleges hebben genomen. We hopen dat dit gaat zorgen voor meer duidelijkheid 
bij jullie.   
 
Aanvullend op de brief, hebben wij gisteravond ook kennisgenomen van de voorgenomen 
versoepelingen die gisteren in de persconferentie van het Kabinet zijn aangekondigd. Dit is heugelijk 
nieuws. Het lijkt erop dat deze zomer kleinschalige fysieke activiteiten met inachtneming van de 1.5 
meter regel mogelijk worden. Denk aan rondleidingen in kleine groepen (4 mensen) door de stad, 
waarbij op reservering een terras, sportclub buiten of (culturele) instelling kan worden aangedaan. 
Het is van groot belang dat hier goede doordachte plannen voor uitgewerkt worden.  
 
De huidige maatregelen betekenen wel dat de “oude” draaiboeken van introducties niet gebruikt 
kunnen worden voor de introductieperiode 2020.  

• Er zullen nieuwe scenario’s moeten worden uitgedacht waarbij het accent ligt op digitale 
activiteiten en op spreiding van fysieke activiteiten, zowel in tijd, plaats als aantallen mensen 
met inachtneming van 1.5 meter regel.  

• Voor feesten in sociëteiten, borrels, kampen, festivals, concerten etc. geldt dat deze 
voorlopig nog steeds voor langere tijd niet zijn toegestaan. Houd dit in je achterhoofd bij het 
maken van kosten voor eventuele activiteiten verder in 2020 (en wellicht ook 2021).  

 
Vergeet te allen tijde niet dat een verandering in het beleid van het Kabinet goed mogelijk is, en 
grote gevolgen kan hebben voor je plannen. Wees hier op voorbereid, en zorg dat je alternatieve 
scenario’s hebt klaarliggen. 
 
Hopelijk kunnen jullie hier mee uit de voeten. Het is een spannende en bijzondere tijd. Zorg goed 
voor elkaar en blijf gezond.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Team Bestuurlijk Actief UU 
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Beste besturen,

Allereerst hopen we dat deze (digitale) brief jullie in goede gezondheid bereikt. Er is sinds het begin van 
de pandemie en de maatregelen, die moesten worden genomen om verdere verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, regelmatig contact met jullie geweest. Daaruit bleek dat ook voor het 
studentenleven, de studentenorganisaties en voor jullie als bestuurders de maatregelen grote impact 
hebben. Jullie volgen de maatregelen op en boren jullie creativiteit aan om enig contact met jullie leden te 
onderhouden. Beide colleges van bestuur zijn jullie daarvoor zeer erkentelijk. Ook zijn er mooie 
initiatieven gestart om de mensen die het moeilijk hebben in de samenleving te ondersteunen. We zijn 
trots op onze studentenorganisaties en de bijdrage die zij leveren aan de gemeenschapszin in onze 
hogeschool, universiteit, en de stad Utrecht als geheel.

Introducties
We zijn nu ruim zes weken verder sinds het begin van de beperkende maatregelen en daarmee breekt de 
tijd aan verder vooruit te kijken. Op welke manier gaat het onderwijs in september weer van start en 
kunnen internationale studenten naar Nederland komen? Over deze vragen wordt momenteel aan zowel 
de hogeschool als universiteit nagedacht en daarbij gelden de maatregelen vanuit de overheid als 
richtinggevend kader. Zeker is dat studenten aan een nieuwe opleiding kunnen beginnen in september, en 
zittende studenten hun huidige opleiding kunnen vervolgen, zij het in een andere vorm dan we gewend 
zijn. Voor de nieuwe studenten is het onverminderd belangrijk dat zij een warm welkom krijgen aan onze 
instellingen en in de stad Utrecht, de kans krijgen vrienden te maken en lid te worden van een vereniging. 
Dat deze introductie in studie en studentenleven er dit jaar anders uit zal zien dan normaal, is inmiddels 
duidelijk. In deze brief geven we jullie daarover meer informatie. 

Besluit
Het kabinet heeft op 21 april jl. aangekondigd dat grootschalige evenementen, waarvoor een vergunning 
moet worden aangevraagd, in ieder geval tot 1 september niet door kunnen gaan. Dit heeft consequenties 
voor de introducties van alle studentenorganisaties: de UIT en de Orientation days, de Kennismakingstijd 
van gezelligheidsverenigingen en de introducties van studieverenigingen en andere studentenorganisaties. 
Beide colleges van bestuur hebben op grond hiervan een gezamenlijk besluit genomen over de invulling 
van de verschillende introducties voor de lichting studenten die in studiejaar 2020-2021 start met een 



studie aan de hogeschool en universiteit. De kern van het besluit is dat alle introducties doorgaan in de 
periode waarin zij altijd gepland hebben gestaan, maar dat zij een andere invulling krijgen dan gewoonlijk.

Wat betekent dit concreet voor jullie?
• Alle grootschalige fysieke activiteiten die in de periode augustus-september gepland staan gaan 

niet door. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijeenkomsten, kampen, feesten, borrels en 
informatiemarkten. Het advies is om eventuele reserveringen zo snel mogelijk te annuleren en met 
de leverancier te overleggen over restitutie of over meenemen van aanbetalingen naar 2021.

• Verplaatsen van grootschalige fysieke introductieactiviteiten van de gebruikelijke periode in 
augustus of september naar later dit studiejaar is niet toegestaan.

• Dat betekent dat er vanaf nu nagedacht zou moeten worden over een andere invulling van de 
introducties via digitale middelen: hoe kan promotie, ledenwerving, kennismaking en 
groepsvorming in deze nieuwe werkelijkheid plaatsvinden? Wat hebben we hiervoor nodig en wie 
kan ons bij de uitvoering helpen? Hoe ziet de communicatie naar nieuwe studenten eruit?

• Of het mogelijk is vanaf medio augustus kleinschalige fysieke activiteiten op locatie te organiseren 
is nu nog niet bekend. De maatregelen van de overheid zijn hierbij altijd leidend. Zeker is dat 
daarbij altijd de 1.5 meterrichtlijn en aangescherpte hygiënemaatregelen zullen gelden. 
Aangeraden wordt hier wel scenario’s voor te ontwerpen, maar er zo min mogelijk kosten voor te 
maken, zodat annuleren altijd mogelijk is mochten de maatregelen vanuit de overheid en de 
instellingen verlengd of aangescherpt worden.

Andere invulling en instelling van een werkgroep
We kunnen ons voorstellen dat een andere invulling van introducties creativiteit en denkkracht vergt van 
velen. De universiteit en hogeschool hebben daarom een werkgroep ingesteld, bestaande uit studenten en 
medewerkers, die een eerste aanzet voor een programma van de introducties nieuwe stijl binnen de 
geschetste kaders gaan ontwerpen. Zij verzamelen ook leuke ideeën en denken na over hoe de 
instellingen en studentenorganisaties samen de organisatie en communicatie hierover ter hand kunnen 
nemen. In de tweede helft van mei verwachten wij jullie deze informatie te kunnen sturen, zodat deze 
verder met jullie als studentenorganisaties besproken kan worden. We weten dat een aantal van jullie al 
bezig is met nadenken over nieuwe invulling van introducties. Ga daar vooral mee verder, we zijn heel 
benieuwd naar jullie initiatieven en ideeën. We zullen ervoor zorgen dat de uitkomsten van de werkgroep 
en de leuke en creatieve ideeën onderling gedeeld en in het zonnetje gezet worden.

Verdere afspraken
Wij hebben ervoor gekozen in deze brief alle studentenorganisaties tegelijk aan te schrijven. Dat neemt 
niet weg dat er aparte afspraken gelden of gemaakt worden. Voor gezelligheidsverenigingen geldt dat zij 
hun plannen en draaiboeken aanleveren bij de contactpersonen van de instellingen conform de daarvoor 
geldende procedures. Over de deadlines en het moment van ondertekening van de gedragscode 
introductietijd volgt specifieke informatie. Voor studieverenigingen geldt dat zij hun plannen voorleggen 
aan de contactpersonen van de opleidingen. Voor de sport- en culturele verenigingen gelden mogelijk 
aparte afspraken met Olympos en Parnassos.

Contact
We nodigen jullie van harte uit om contact met ons op te nemen als je behoefte hebt aan afstemming of 
advies.

• Studieverenigingen van de universiteit: neem contact op met de studentassessor van je faculteit 
(https://www.uu.nl/organisatie/bestuur-en-organisatie/medezeggenschap/college-van-utrechtse-
assessoren). 

• Studieverenigingen van de hogeschool: neem contact op met Lisa Sanders 
(studentparticipatie@hu.nl).

• Alle andere studentenorganisaties: neem contact op met de medewerkers van de hogeschool en 
universiteit (https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/contact/). 



Tot slot
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen beperken onze bewegingsvrijheid 
en hebben impact op activiteiten waar we traditioneel erg naar uitkijken. Tegelijkertijd biedt deze nieuwe 
werkelijkheid kansen, bijvoorbeeld om nieuwe dingen uit te proberen en andere doelgroepen te betrekken 
bij activiteiten, nu deze minder plaats- en tijdgebonden zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan internationale 
studenten, studenten die de eerste zijn in hun familie die gaan studeren of studenten met een 
functiebeperking. 

Wij kijken uit naar de nieuwe vormen van de introductietijd 2020 en wensen jullie veel succes met de 
voorbereidingen.

Namens de colleges van bestuur van de hogeschool en universiteit,

Jan Bogerd
Voorzitter college van bestuur
Hogeschool Utrecht

Henk Kummeling
Rector magnificus
Universiteit Utrecht
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