Voor alle studenten begint hun studietijd met de introductie. Het is het startpunt van een nieuwe
tijd en een belangrijk moment om nieuwe mensen en een nieuwe omgeving te leren kennen. Voor
studentenorganisaties, instellingen en de stad is de introductie het moment om zichzelf te
presenteren aan deze studenten en hen aan zich te binden. Het is belangrijk in Corona-tijden dat
deze functies blijven bestaan. Doel is daarom om de introducties door te laten gaan, in ieder geval
digitaal en waar het kan ook in beperkte fysieke vorm. Op deze pagina tref je allerlei tips en opties
om hier vorm aan te geven vanuit de werkgroep Introducties 2020, bestaande uit studenten en
medewerkers van UU en HU. Als eerste tref je nu ons advies inclusief ideeën voor verdere invulling
van een Corona-proof Introductie. Daarnaast is er de mogelijkheid om een betrokken
sparringpartner te benaderen waarin je de ideeën stroomlijnt met de essentie van de introductie:
een veilige en sociale aansluiting vinden in je nieuwe leef- en leeromgeving zodat je studietijd met
een prettige, aantrekkelijke en uitdagende start begint.
Vragen, tips en opmerkingen kun je sturen aan a.vanvliet@uu.nl.
TIPS
Podcast/radio

Een podcast en radio klinkt beter met echte microfoons in een professionele studio. Je kunt
hiervoor gratis gebruik maken van de apparatuur van de UU. In de Bolognalaan 101 ruimte 2.046
is een podcast-studio ingericht. Er kunnen 2 mensen tegelijk aan de podcast deelnemen plus 2
personen aan de telefoon. Je kunt de ruimte reserveren door een mail te sturen naar
fsc.av@uu.nl.
Enkele mogelijke invullingen hiervan:
· Interviews met leden, commissies, gezelschappen, etc.
· Gezamenlijke liederen.
· Debatten en/of lezingen.
· Inbelmogelijkheden voor aankomende studenten.
· Verhalen over geschiedenis en tradities.

Digitale borrels/feesten

Door middel van het platform Discord kun je digitale samenkomsten organiseren met bijvoorbeeld
je leden en met aankomende studenten uit een leerteam. Je kunt gemakkelijk een account
aanmaken door Discord te downloaden en vervolgens mensen uit te nodigen die ook een account
hebben aangemaakt. Maak hier een account aan: https://discord.com/
Enkele mogelijke invullingen hiervan:
· Bepaalde borrelruimtes aanmaken waar alleen bepaalde mensen kunnen komen, bijvoorbeeld
een borrelruimte voor alleen leden, een om kennis te maken met aankomende studenten en
een voor alleen aankomende studenten om elkaar te leren kennen.
· Gezamenlijke spellen
· Conferenties/lezingen
· Studiegroepen
· Feesten
· Danslessen
Digitale spellen

Er zijn verschillende soorten spellen die je online zou kunnen spelen met elkaar. Hierbij geven wij
enkele opties:
· Pubquiz
o Kahoot: https://create.kahoot.it
o My quiz: https://myquiz.org/
§ Inspiratie voor quizvragen: https://www.quiz-vragen.net/
· HouseParty: chatten en spellen (pictionary, wie ben ik, trivia), max. 8 personen à
www.houseparty.com
· Happening: chatten, spellen als Ranking Game (een variant van Ranking the Stars) of Selfie time
(waarbij je zo snel mogelijk selfie-opdrachten moet uitvoeren) à www.happening.im

· Online Escaperoom: gratis te spelen op donatiebasis à
https://deverlorenherinnering.nl/#oa_shop
Invulling sociale media

Je eigen website, Facebook, Instagram en YouTube kunnen allemaal heel goed leuke interactie
maken met aankomende studenten.
Enkele mogelijke invullingen hiervan:
· Website: algemene informatie.
· Facebook: updates stand van zaken m.b.t. corona, data, invulling van activiteiten zowel fysiek
als online, inschrijvingen voor activiteiten.
· Instagram: aftermovies, promotie filmpjes en foto’s van leden, commissies, huizen,
gezelschappen, geschiedenis en tradities, praktische tips voor je start studie, ouderejaars of
alumni aan het woord, uitleg over bepaalde programma’s, ed.
· YouTube: bundeling van alle filmpjes, zoals hét UIT filmpje, de aftermovies en individuele
filmpjes van leden, studenten of bijvoorbeeld de sociëteit, locaties, collegezalen, cafés, ed.
Wij hopen dat dit wat meer praktische hulp biedt bij het voorbereiden van een creatieve
introductie. Veel succes en plezier!
Vriendelijke groet

