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Introductieplan 
 
De introductieperiode is voor nieuwe studenten een belangrijke tijd. Voor Faculteitsvereniging 
Ibn Battuta is dit de kans om deze studenten op een goede manier kennis te laten maken met de 
vereniging. In dit introductieplan staan tips en adviezen die kunnen helpen met het 
enthousiasmeren van nieuwe studenten aan onze faculteit. Verder wordt in dit plan de visie en de 
uitwerking van de introductieperiode nog eens uitgelicht. Dit gaat niet alleen over 
eerstejaarsstudenten, maar ook over de (pre)masterstudenten, internationale studenten en 
uitwisselingstudenten.  

Wat voor Ibn Battuta een obstakel is, is dat nieuwe studenten in de eerste maand van hun 
studentenleven een enorme hoeveelheid aan informatie krijgen. Deze informatie zorgt juist voor 
een hoop onduidelijkheid. Het doel van dit introductieplan is om door middel van meer structuur 
onduidelijkheid bij de nieuwe studenten weg te halen en nog meer enthousiasme voor Ibn Battuta 
te creëren.  

Visie 

Middels dit introductieplan zal het duidelijk zijn hoe deze overvloed aan informatie voorkomen 
kan worden. Het is belangrijk om structuur aan te brengen in de introductieperiode, en de 
overvloed aan informatie zo te verminderen. Vandaar dat als introductieperiode de periode van 
blok 1A aangehouden wordt. Zo zullen er geen overhaaste activiteiten vrij snel achter elkaar 
plaatsvinden. De nieuwe student heeft meer tijd om activiteiten van Ibn Battuta te bezoeken. De 
gegeven informatie zal door structuur en duidelijkheid beter bij de nieuwe studenten blijven 
hangen. Daarnaast is het van groot belang dat het bestuur en de leden van Ibn Battuta 
enthousiast zijn. 

De introductieperiode 

De introductieperiode bestaat uit de introductiedag, het introductiekamp en alle activiteiten die 
plaatsvinden in blok 1A van het collegejaar. Om nieuwe studenten goed kennis te laten maken 
met alle verschillende aspecten van de vereniging, is het aan te raden dat elke commissie die 
normaliter meerdere activiteiten per jaar organiseert, één activiteit organiseert in Blok 1A. 

De introductiedag voor eerstejaarsstudenten 

Op de introductiedag krijgt de nieuwe student een hoop informatie te horen. De decaan, de 
studieadviseur, Pro Geo, Girugten, de Learning Community Coördinator en Faculteitsvereniging 
Ibn Battuta geven een presentatie. Vervolgens gaan mentorgroepen lunchen en in de middag 
vindt er een activiteit plaats, georganiseerd vanuit Faculteitsvereniging Ibn Battuta. Om een 
overvloed aan informatie te vermijden, staat deze activiteit niet in teken van de vereniging, maar 
in het teken van integratie tussen de eerstejaarsstudenten zelf. Op de introductiedag gaat het puur 
om de gezelligheid. Naarmate het gezellig is, zullen de studenten deze gezelligheid vanzelf 
terugkoppelen aan de vereniging. De vereniging heeft tenslotte deze middag georganiseerd. Het 
bestuur van Ibn Battuta kan zelf bepalen hoe zij deze middag invullen. Aan het einde van de dag 
is het aan te raden een afsluitende borrel te houden. Het is aan te raden om de borrel om 20:00 
uur te laten beginnen. Dit is redelijk vroeg, maar zorgt ervoor dat alle activiteiten op elkaar 
aansluiten. Daarnaast zijn er veel eerstejaarsstudenten die dezelfde dag ook weer met het 
openbaar vervoer naar hun ouderlijk huis moeten. In tegenstelling tot de middag, zijn op deze 
borrel, naast de mentoren, ook andere ouderejaarsstudenten aanwezig. Een perfect moment om 
eerstejaarsstudenten kennis te laten maken met andere leden van de vereniging. 
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Het introductiekamp 

Het introductiekamp staat geheel in het teken van de eerstejaarsstudenten. Op dit kamp zal er een 
commissiemarkt (inclusief werkgroepen, genootschappen, het bestuur, Pro Geo en Girugten) zijn 
om zo de veelzijdigheid van Ibn Battuta kenbaar te maken. Door middel van een spel komt de 
eerstejaarsstudent op een leuke manier aan informatie. Het is aan te raden dat er niet meer 
activiteiten op het introductiekamp zijn met zoveel informatie wat betreft de vereniging, zodat de 
eerstejaarsstudent de tijd heeft om het allemaal te kunnen verwerken. Het is van belang dat de 
commissies (de Eerstejaarscommissie, de Zwemfestcommissie en de Excursiecommissie) hun 
activiteiten waar studenten zich al voor kunnen inschrijven, extra promoten. Het is goed om het 
contact met het Pedelgenootschap voort te zetten met betrekking tot de traditie van de 
kindercantus. Tijdens deze kindercantus kunnen andere genootschappen, maar ook Ibn-huizen, 
voorgesteld worden, met allereerst een inleiding van wat een genootschap inhoudt. Het is 
belangrijk dat eerstejaarsstudenten commissies, werkgroepen en genootschappen kunnen 
onderscheiden. Het gaat hierbij om duidelijkheid: voor commissies solliciteer je, voor 
werkgroepen word je gevraagd en genootschappen creëer je zelf. 

Introductieperiode 

Het is verstandig om commissies die normaliter meerdere activiteiten per jaar organiseren, in de 
introductieperiode (blok 1A), in ieder geval één activiteit te laten organiseren*. Op deze manier 
leert de nieuwe student binnen een periode van ongeveer twee maanden bijna alle commissies 
van onze vereniging kennen. Daarnaast krijgen ze een gevarieerd aanbod van activiteiten. De 
reden dat deze periode twee maanden duurt, is omdat op deze manier de nieuwe studenten geen 
overvloed aan informatie krijgen in een korte periode. 

* De Buitenlandse Excursiecommissie en de Almanakcommissie vallen niet onder deze 
commissies maar worden wel op het introductiekamp onder de aandacht gebracht door middel 
van presentaties. De Carrièredagcommissie is weer iets anders. Niet alleen omdat de doelgroep 
van deze commissie over het algemeen ouderejaarsstudenten zijn, maar ook omdat de nieuwe 
commissie nog aangesteld moet worden in de introductieperiode en er dus nog niets bekend is 
over de Carrièredag. 
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Voorbeeld introductieperiode studiejaar 2016-2017: 

 

N.B: Vanaf studiejaar 2017-2018 zijn de bachelor programma’s aan de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen geheel Engelstalig. Dit betekent dat internationale studenten zich ook voor deze 
programma’s kunnen aanmelden. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de vorm van 
Engelstalige activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 september Ibn Battuta: introductiedag + borrel 

09-10-11 september Ibn Battuta: Introductiekamp Ameland 

15 september Colectiva & Battuboyz: Kreunen en Beunen 

13 september  Eerstejaarscommissie: Speciaalbierentocht 

21 september Excursiecommissie: Excursie naar Emmen 

22 september  EGEA: Barbecue 

27 september Lezingencommissie: Lezing van Oscar 
Couwenberg 

29 september Zwemfestcommissie: Zwemfest Festival 

04 oktober Ibn Battuta: Oktoberfest borrel + 
bekendmaking KBE bestemming 

07-08-09 oktober EGEA: Birthday weekend Schoonloo 

11 oktober Pedelgenootschap: Cantus 

13 oktober Sport- en Spelcommissie: Beerpongtoernooi 

18 oktober Wintersportcommisse: Après ALV-borrel 

20 oktober Werkgroep Bedrijfsbezoeken: 
Bedrijfsbezoek provinciehuis Groningen 

21-22-23 oktober Sport- en Spelcommissie: Liftweekend 

24 oktober Eerstejaarscommissie: Beklimming 
Martinitoren  

27 oktober Lezingencommissie: Lezing van Hans van 
Tellingen 
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Samenwerking met de faculteit 

Vele van deze activiteiten kunnen door eerstejaarsstudenten gebruikt worden als vakoverstijgende 
activiteit. Denk aan excursies en lezingen. Op deze manier doet zich de kans voor om 
goedbezochte activiteiten neer te zetten. De faculteit is erg blij dat Ibn Battuta deze activiteiten 
aanbied voor de Learning Communities (LC’s). Houd echter wel rekening met het feit dat een 
Learning Community rond de vijftien studenten bevat, en zo een activiteit snel vol zit. Een tip: 
geef aan dat LC’s zich via de mail kunnen aanmelden voor een activiteit. Er moet natuurlijk ook 
ruimte overblijven voor andere leden om een activiteit te bezoeken. 

Ook kunnen activiteiten in samenwerking met de faculteit georganiseerd worden. Dit geldt 
natuurlijk niet alleen tijdens de introductieperiode, maar voor het gehele jaar. Zo heeft in het 
verenigingsjaar 2016-2017 de Excursiecommissie, in samenwerking met Martin Boisen, een 
excursie rondom het stationsgebied in Utrecht georganiseerd. Daarnaast heeft Philip McCann een 
lezing gegeven, mede georganiseerd door de Lezingencommissie. 

Introductiedag internationale masterstudenten  

De introductiedag voor internationale masterstudenten vindt plaats in de week voordat het 
collegejaar begint. Ibn Battuta heeft de mogelijkheid om invulling te geven aan het programma 
voor anderhalf uur. EGEA ondersteunt de vereniging hierin. In het collegejaar 2016-2017 telde 
de groep zo’n 20-30 internationale masterstudenten. Gezien het feit dat de faculteit in hoog 
tempo internationaliseert, is de verwachting dat dit aantal ook snel toe zal nemen. Het is voor Ibn 
Battuta van belang om dit scherp in de gaten te houden. 

Voorbeelden (maar wees zelf ook creatief!): 

- Typisch Nederlandse lekkernijen laten proeven: stroopwafels, kaas en worst, hagelslag, 
drop, poffertjes, appelflappen, chocolade soesjes, Groninger koek, suikerbrood. 

- Koffie en thee schenken 
- ‘Speeddaten’: dit zorgt voor een gemoedelijke sfeer.  

Internationale studenten hebben natuurlijk een andere achtergrond en dus vaak ook een andere 
cultuur. Zij zullen zich misschien net wat minder snel op hun gemak voelen omdat ze in een 
ander land zijn. Daardoor is het van belang om voor internationale studenten de sfeer 
gemoedelijk te houden. Vandaar het idee om voor deze studenten een ‘huiskamersfeer’ te creëren 
met koffie, thee en wat lekkers. De ervaring is dat internationale studenten interesse tonen in 
EGEA. De barbecue -een jaarlijkse EGEA activiteit- is een goede manier om internationale 
studenten te binden aan de vereniging. 

Introductiedag (pre)masterstudenten 

(Pre)masterstudenten zijn Nederlandse studenten die hier een programma komen volgen om 
vervolgens een master te doen. De introductiedag vindt plaats in de week voordat het collegejaar 
van start gaat. Het programma dat Ibn Battuta verzorgd kan gevuld worden met een rondleiding 
door de faculteit en speeddaten. Een afsluitende borrel is hier een goede toevoeging. 

Het is bekend dat (internationale) (pre)masterstudenten hier voornamelijk komen voor de studie, 
en daarnaast weinig sociale activiteiten ernaast zoeken. Ibn Battuta geeft een introductiepraatje, 
maar focust zich vooral op het carrièregedeelte voor deze studenten. Het promoten van de 
Werkgroep Bedrijfsbezoeken en/of Carrièredagcommissie is van belang op deze dag. Echter 
blijkt het in 2016-2017 zo te zijn dat (pre)masterstudenten over het algemeen ook veel interesse 
tonen in sociale activiteiten zoals feesten en borrels. (Pre)masterstudenten zijn dus niet alleen 
geïnteresseerd in carrièregerichte activiteiten, maar zeker ook in voor een feestje. 
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Conclusie 

Door een goed gestructureerde introductieperiode is er meer duidelijkheid voor nieuwe 
studenten. Dit houdt in dat er geen sprake is van overvloed aan informatie in een korte periode. 
Een goede samenwerking met de faculteit kan resulteren in goed bezochte activiteiten. Een 
proactieve houding van zowel het bestuur als de leden van Ibn Battuta zorgt er ook mede voor 
dat de nieuwe studenten enthousiast worden voor de vereniging. 


