
 
Van: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>  
Verzonden: donderdag 3 juni 2021 14:51 
Aan: bestuurlijkactiefuu <bestuurlijkactiefuu@uu.nl>; 'Studentparticipatie@hu.nl' 
<Studentparticipatie@hu.nl> 
Onderwerp: Bericht introducties 2021 
 
Beste besturen, 
 
Graag mailen wij jullie met nieuws over de introducties van deze zomer. Zoals we eerder hebben 
aangekondigd, hebben de colleges van bestuur van de HU en UU afgelopen week besluiten 
genomen over de introducties van het nieuwe studiejaar. In deze mail staat hierover meer 
informatie. Lees deze goed door en deel de informatie ook met je medebestuursleden en 
commissieleden. We hebben begrepen dat sommige verenigingen verwacht hadden dat zij op 1 
juni meteen na de besluitvorming bericht van ons zouden ontvangen. Onze excuses als hierover 
misverstanden zijn ontstaan. Wij hadden even tijd nodig voor interne afstemming over de 
communicatie. Hopelijk voorziet dit bericht in jullie behoefte. 
 
Jullie ontvangen nog specifieke informatie over de UIT van 2021 via de organisatoren van de UIT. 
De gezelligheidsverenigingen overleggen met de onderwijsinstellingen over een veilige 
Kennismakingstijd via de reguliere afspraken die hierover gemaakt zijn.  
 
Wat kan er tijdens de komende introductieperiode wel? 
We willen graag dat onze aankomend studenten tijdens de introductie hun medestudenten, 
onderwijsinstelling en stad leren kennen. We zijn blij dat jullie verenigingen er mede voor zorgen 
dat iedere student zich thuis voelt in Utrecht. Dit jaar gaan we ervan uit dat we introducties zonder 
1.5 metermaatregelen kunnen organiseren. In de gebouwen van de onderwijsinstellingen geldt 
daarbij een maximale groepsgrootte: informeer hiernaar bij de roostering mocht je een 
introductieactiviteit organiseren in een gebouw van de UU of HU. De focus ligt tijdens de 
introductie van dit jaar op kleinschalige ontmoetingen, kennismakingsactiviteiten en 
informatievoorziening.  
 
Wat kan er tijdens de komende introductieperiode niet? 
Om risico’s op uitbraken van het virus in te dammen hebben de colleges gekozen voor de volgende 
maatregelen die voor alle introducties zullen gelden: 

- Geen feesten en grootschalige borrels tijdens, voor, tijdens of na de introductie. 
- Geen overnachtingen: de introductiekampen gaan in de periode augustus-september 

helaas niet door. Als we meer zicht hebben op de situatie na de zomer, kunnen de colleges 
een uitspraak doen over organisatie van kampen later in het studiejaar. Voor de 
Kennismakingstijd is later uitvoeren of inhalen niet mogelijk. 

- Voor wat betreft het schenken van alcohol tijdens de introducties sluiten we aan bij de 
landelijke en lokale wetgeving en regels die tijdens de introducties gelden, bijvoorbeeld op 
grond van het alcoholprotocol van de UIT en de gedragscode voor de Kennismakingstijd. 
Het kan zijn dat de overheid aanvullende maatregelen oplegt of dat de huidige 
beperkingen in augustus-september nog zullen gelden. Zodra hierover meer bekend is, 
komen we met preciezere informatie bij jullie terug. 

 
Houd een alternatief scenario achter de hand 
Omdat de situatie nog zo onzeker is, raden we iedereen aan de programmaonderdelen zo te 
ontwerpen dat er flexibiliteit is. Stel dat de 1.5 metermaatregel nog wel geldt tijdens de 
introductie, zorg dan dat je je programma zo kunt aanpassen dat het op locatie door kan gaan. 
Houd ook altijd een digitaal programma achter de hand voor het geval er echt een crisissituatie 
zou zijn, en voor studenten die vanwege corona niet kunnen of willen deelnemen aan de 
introductie op locatie. Het is overigens goed om te weten dat de HU en de UU geen gebruik zullen 
maken van de wettelijke mogelijkheid om studenten verplicht een test- of vaccinatiebewijs te laten 
overleggen om aan de introductie en het onderwijs deel te kunnen nemen. 
 
Natuurlijk is het ontzettend jammer dat we omwille van onze veiligheid nog beperkingen zullen 
hebben tijdens de introductie. Tegelijkertijd is het wel heel fijn dat we dit jaar weer een introductie 
op locatie kunnen organiseren. Dat is erg belangrijk voor het welzijn van iedereen en voor een 
goede studiestart van onze nieuwe studenten. 



 
Heb je nog vragen? 
Neem contact op met Bestuurlijk Actief Utrecht. Let op: vragen over vergunningen en over zaken 
waarvoor de Gemeente verantwoordelijk is, kunnen wij niet beantwoorden. 
 
Namens de colleges van bestuur wensen wij jullie alle succes bij de voorbereidingen van de 
introducties en spreken wij graag onze dan én waardering uit voor jullie inzet voor jullie 
medestudenten. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Jeannet Fennema (HU) en Marieke de Bakker (UU) 
 

https://bestuurlijkactiefutrecht.nl/contact/

