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De laatste persconferentie van 12 november heeft wederom impact op de organisatie van activiteiten / 

evenementen en dit document met kaders voor nadere kennismakingsactiviteiten/introductiekampen. Dit 

keer staat er ook informatie opgenomen over bestuurskamers, leden ontvangen en bijeenkomsten. 

In rood worden de wijzigingen weer gegeven, om snel zicht te krijgen op wijzigingen / aanvullingen. 

 

Vanwege de wens vanuit opleidingen om een nadere kennismaking/introductiekamp te organiseren in het 

najaar is opnieuw bekeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Wij, adviseurs studentparticipatie, zijn erg 

blij dat er ruimte wordt geboden om een nadere kennismaking/introductiekamp te organiseren.  

In dit document staat beschreven wat de mogelijkheden zijn voor zowel opleidingen als studieverenigingen.  

 

Als een nadere kennismaking georganiseerd wordt door een opleiding (eventueel in samenwerking met de 

studievereniging) dan: 

- Ligt de verantwoordelijkheid voor de nadere kennismaking bij de instituutsdirecteur. 

- Dan zijn er medewerkers van de opleiding aanwezig bij de introductie. 

- Is er dekking door de verzekering voor deze activiteit aangezien het onderwijs is. 

- Wordt het landelijk beleid t.a.v. 17 jarigen en alcohol gevolgd. 

- Is het alcoholbeleid van de HU niet leidend op de locatie (bijvoorbeeld alcohol na 16 uur). 

- Wordt het schema corona besmettingen in de klas gevolgd tijdens de nadere kennismaking (zie 

bijlage). 

- Wordt het document kaders en uitgangspunten introducties (inclusief schema veiligheid) opgevolgd 

(zie bijlage).  

- Wordt het gezond verstand gebruikt indien er zich incidenten op social media voordoen en wordt er 

ook contact opgenomen met de woordvoering van de HU.  

- Advies aan studenten om voorafgaand een zelftest af te nemen. Studenten en medewerkers 

kunnen gratis zelftesten aanvragen. Meer informatie over de zelftesten en het aanvraagproces is te 

vinden op www.zelftestonderwijs.nl 

- Dient na te gaan of de locatie waar de nadere kennismaking plaats vindt onder de verplichting valt 

om een coronacheck toe te passen. Indien die verlichting er is dient het programma ingekort te 

worden tot maximaal 24 uur. Of moet er worden georganiseerd dat na 24 uur degenen zonder 

vaccinatie opnieuw een test doen.  

- Bij een locatie met coronacheck mag er tot 20.00 uur alcohol geschonken worden. 

- Wordt er gebruik gemaakt van externe zaalverhuur dan is deze open tot 18.00 uur (check bij de 

verhuurder). 

- Kunst en cultuurvoorstellingen hebben geen verplichte sluitingstijd. 

- Evenementen zijn open tot 18.00 uur met een maximum van 1.250 mensen in een ruimte 

http://www.zelftestonderwijs.nl/
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Het wordt aan studieverenigingen geadviseerd om in gezamenlijkheid met de opleiding/instituut een nadere 

kennismaking/introductie te organiseren zodat het onder de verantwoordelijkheid van de HU komt te vallen 

waar bovenstaande richtlijnen voor gelden.  

 

Als een nadere kennismaking georganiseerd wordt door een studievereniging (volledig zelfstandig door de 

studievereniging zonder het betrekken van opleiding(en) of een instituut) dan: 

- Ligt de verantwoordelijkheid van de nadere kennismaking bij het bestuur van de studievereniging. 

- Dan zijn de bestuurders van de vereniging aanwezig bij de introductie. 

- Heeft de studievereniging een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 

- Wordt het landelijk beleid t.a.v. 17 jarigen en alcohol gevolgd. 

- Is het alcoholbeleid van de HU niet leidend op de locatie.  

- Is de locatie vergunning plichtig (bv kamplocatie of scoutingclub) en hoeft een studievereniging dit 

(vaak) niet te regelen. Vraag altijd of de locatie een vergunning heeft. 

- Wordt het schema corona besmettingen in de klas gevolgd tijdens de nadere kennismaking (zie 

bijlage). 

- Wordt het document kaders en uitgangspunten introducties (inclusief schema veiligheid) opgevolgd 

(zie bijlage).  

- Wordt het gezond verstand gebruikt indien er zich incidenten op social media voordoen (er is geen 

beleid voorhanden). 

- Advies aan studenten om voorafgaand een zelftest af te nemen. Studenten en medewerkers 

kunnen gratis zelftesten aanvragen. Meer informatie over de zelftesten en het aanvraagproces is te 

vinden op www.zelftestonderwijs.nl 

- Dient na te gaan of de locatie waar de nadere kennismaking plaats vindt onder de verplichting valt 

om een coronacheck toe te passen. Indien die verplichting er is dient het programma ingekort te 

worden tot maximaal 24 uur. Of moet er worden georganiseerd dat na 24 uur degenen zonder 

vaccinatie opnieuw een test doen.  

- Bij een locatie met coronacheck mag er tot 20.00 uur alcohol geschonken worden. 

- Wordt er gebruik gemaakt van externe zaalverhuur dan is deze open tot 18.00 uur (check bij de 

verhuurder). 

- Kunst en cultuurvoorstellingen hebben geen verplichte sluitingstijd. 

- Evenementen zijn open tot 18.00 uur met een maximum van 1.250 mensen in een ruimte 

 

Bestuurskamers van studieverenigingen en vergaderen 

De bestuurskamers zijn slechts beperkt toegankelijk. Het gaat hierbij enkel om werk dat niet thuis kan, want 

thuiswerken is weer de norm. Wanneer je aanwezig bent in de bestuurskamer gelden de 1.5 

metermaatregel en de overige basisregels. Vergaderingen zijn online, behalve als dat echt niet anders kan. 

Vraag toestemming bij je opleiding als je in de bestuurskamer wilt werken of vergaderen.  

 

Ontvangst van leden door studieverenigingen 

Leden ontvangen in bestuurskamers kan tijdelijk niet. Als alternatief mogen studieverenigingen  

kleinschalige ontmoetingen op 1.5 meter organiseren op instituutspleinen, op centrale plekken in een 

gebouw of in lokalen waar geen ,15 meter geldt. Op die manier willen we ervoor zorgen dat jullie het contact 

met én tussen de leden op een veilige wijze kunnen onderhouden.  

 

http://www.zelftestonderwijs.nl/
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Bijeenkomsten 

Activiteiten en bijeenkomsten kunnen doorgaan op de HU. Het standpunt van de HU is om terughoudend te 

zijn bij het aanbieden van grootschalige activiteiten. Vraag je leden om voorafgaand aan een activiteit thuis 

een zelftest te doen en bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen bij de GGD. 

 

Kampen en reizen kunnen mogelijk doorgaan na afstemming met de instituutsdirecteur. Realiseer je je wel 

dat bij het plannen van kampen en reizen, er risico’s zijn dat deze niet door kunnen gaan en dat er dan 

kosten aan verbonden zijn.  

 

 

Beschikbaar gesteld budget vanuit de NPO gelden 

 

Vanuit de NPO gelden is er i.s.m. de Hogeschoolraad besloten dat er budget beschikbaar wordt gesteld 

voor sociale activiteiten (waaronder deze nadere kennismakingen/introductiekampen). Er is dus budget 

beschikbaar voor de uitvoering van een deel van deze activiteiten. Wil je hier aanspraak op doen? Stuur 

een mail naar studentparticipatie@hu.nl  
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