
Bij ons leer je de wereld kennen

Het begin van een geweldige studententijd

Introductieprogramma’s 



Maak kennis met de stad, jouw 
studie en het studentenleven

Of je nu uit de buurt van Leiden of Den 

Haag komt of van de andere kant van 

het land, of je wel of niet op kamers gaat, 

of je wel of niet lid wilt worden bij een 

vereniging: de introductieprogramma’s 

bieden een veelzijdig programma voor 

iedere eerstejaarsstudent van de Universiteit 

Leiden. Centraal hierin staat dat je de stad, 

je studie en het studentenleven leert kennen. 

Daarnaast ontmoet je tijdens dit programma 

je medestudenten. Het is dus niet alleen dé 

ideale start van je studententijd, maar het is 

vooral ook heel leuk en gezellig! 

De kick off van jouw studententijd
De introductieprogramma’s zijn toegankelijk 

voor iedere student! Meer- of minderjarig, 

man of vrouw, gelovig of ongelovig, 

feestbeest of studiebol, Nederlandstalig 

en internationaal: het is voor iedereen een 

vliegende start voor zowel je academische als 

je sociale leven aan de Universiteit Leiden. 

Natuurlijk is deelname niet verplicht, maar 

de universiteit beveelt aankomende studenten 

van harte aan mee te doen. Het is een 

ervaring om nooit te vergeten!

De vorm van de 
introductieprogramma’s
Op dit moment zitten we in een bijzondere 
tijd, waarin veel restricties voor groepsacti-

viteiten en onzekerheden over de toekomst 

bestaan. Daarom is het nog onduidelijk hoe 

de introductieprogramma’s van 2021 plaats 

zullen vinden. Wel staat er vast dat deze 

zullen plaatsvinden in een hybride variant. 

Op een virtueel platform zal voor jou een 

informatief programma worden aangeboden 

terwijl je tijdens het fysiek programma kennis 

zal maken met de stad, jouw faculteit, studie-

genoten en diverse facetten van het studen-

tenleven. Houd de sociale mediakanalen en 

de websites van de introductieprogramma’s in 

de gaten voor de laatste informatie. 

5 redenen om deel te nemen

 1 Je maakt nieuwe vrienden voor de rest 

van je studietijd én daarna! 

 2 Samen met een groepje studiegenoten 

ontdek je jouw toekomstige 

studentenstad. 

 3 Enthousiaste mentoren geven 

je onmisbare tips voor jouw 

studentenleven. 

 4 Je maakt alvast op een leuke manier 

kennis met je studie. 

 5 Je krijgt toegang tot een online 

platform vol informatie over de Leidse 

cultuur, sport, studentenverenigingen, 

studietips en nog veel meer. 

Ries de Moor, student Criminologie

‘Tijdens de EL CID gingen alle deuren in de stad voor mij open! Zo maakte ik een boottocht door de Leidse 
grachten, leerde ik alles over het Leidse studentenleven bij de grote studentenspelshow en probeerde ik 
verschillende sporten uit bij het USC. Maar ook bracht ik een bezoekje aan mijn nieuwe faculteit, zag een 
studentenvereniging van binnen en chatte ik met nieuwe studiegenoten via het digitale platform van de EL 
CID. Ik leerde tijdens mijn introductieweek alle ins en outs van Leiden!’



Kiezen maar! 
Drie introductieweken voor studenten van de Universiteit Leiden

Om je goed voor te bereiden op je studententijd zijn er verschillende introductieprogramma’s waar je aan kunt 

deelnemen. In elk programma maak je op een leuke manier kennis met jouw studentenstad, studie en het bijbehorend 

studentenleven. Twee mentoren zullen jou en je groepje medestudenten hierbij begeleiden.

EL CID
Leiden: rond de week van 
16 augustus 2021* 
Ga jij als aankomend bachelor- of 

masterstudent aan de Universiteit Leiden 

studeren? Loop dan de EL CID! Tijdens jouw 

introductietijd krijg je alle gelegenheid om 

jouw plekje te ontdekken: van een boottocht 

door de stad tot een silent disco, en van een 

lunch in het Singelpark tot een kijkje bij een 

studentenvereniging. Maar breng ook een 

bezoek aan het Universitair Sportcentrum, de 

openlucht bioscoop en jouw nieuwe faculteit. 

 www.elcidweek.nl
 @elcidweek

HOP 
Den Haag: rond de week van 
23 augustus 2021*
Als je gaat wonen en studeren in Den Haag 

aan de Universiteit Leiden, kun je deelnemen 

aan de HOP-week! Het is een programma 

voor alle Nederlandse en internationale 

studenten in Den Haag. Je bezoekt je nieuwe 

faculteit en ontmoet studenten van de 

verschillende opleidingen. Je maakt kennis 

met alle studenteninitiatieven en leert de stad 

Den Haag verkennen.

 hopweek.org

 @hopweek

OWL 
Winter-OWL: onder voorbehoud 
van dinsdag 26 januari t/m vrijdag 
29 januari 2021
Zomer-OWL: rond de week van 
30 augustus 2021*
De Orientation Week Leiden is bedoeld voor alle 

internationale studenten in Leiden. Je maakt als 

internationale student kennis met het leven als 

student in Leiden en met de Nederlandse cultuur 

en taal. Tijdens de OWL maak je ook kennis 

met de netwerken die speciaal gericht zijn op de 

internationale studenten. 

 orientationweek.org

 @orientationweekleiden

Dimitra Zachariadi, student International Relations and Organisations in Den Haag

‘De HOP week van dit jaar was de beste introductieweek die ik me had kunnen voorstellen. Ondanks 
de omstandigheden en de beperkingen vanuit de overheid, hebben onze mentoren een week vol leuke 
activiteiten verzorgd die ons hielp om de stad te leren kennen en ons belangrijke informatie gaf om te 
wennen aan deze nieuwe omgeving. We hielden ons aan alle maatregelen, en toch heb ik ontzettend 
interessante mensen leren kennen van over de hele wereld, met wie ik tot op de dag van vandaag nog 
contact heb. Schrijf je in voor de HOP week, je zal geen spijt krijgen!’

* i.v.m. corona zijn de exacte data nog niet bekend. Houd onze sociale mediakanalen in de gaten voor meer informatie.



Hadas Kuhr, uitwisselingsstudent

‘Mijn studentenervaring in Nederland zou niet hetzelfde zijn geweest zonder de OWL! In de loop van de 
week heb ik eten uit de hele wereld kunnen proeven. Dankzij OWL ben ik bevriend geraakt met een student 
die is opgegroeid aan de andere kant van de wereld en een jaar later hebben we nog steeds contact!’

Sanne Heynen, student Arts Media and Society 

‘Als mentor begeleid ik een groepje met eerstejaarsstudenten tijdens de EL CID. Dit is fantastisch, omdat 
ik mijn liefde voor deze stad en mijn favoriete spots met hen mag delen. Ik beantwoord al hun vragen over 
de studenten-, studie- en sportverenigingen, de fijnste studieplekken en het vinden van studentenkamers. 
Hopelijk mag ik jou volgend jaar begeleiden in mijn groepje!’



Welk programma 
is voor mij?

EL CID
rond de week van 
16 augustus 2021

Instelling: universiteit én hogeschool
Taal: Nederlands

Stad: Leiden

HOP
rond de week van 
23 augustus 2021
Instelling: universiteit

Taal: Nederlands én Engels
Stad: Den Haag

OWL
rond de week van 
30 augustus 2021

Average age: 22
Language: English

City: Leiden

Ja

NoY�

Ja

Nee Leiden Den
Haag

Do you speak Dutch? 

Ik ki� voor het
studentenleven in:

Ga je in Den Haag 
studeren?

Are you going to study
in �e Hague?No


