
Geachte heer Rutte en heer De Jonge, 

Wij, bestuurders van Nederlandse studentenorganisaties, delen uw zorg over de verspreiding van het 

coronavirus onder studenten. Het is van belang dat de urgentie van dit probleem doordringt bij studenten en 

wij zijn dan ook bereid mee te denken over maatregelen die hierbij aansluiten. 

Echter, wij zijn van mening dat het afgelasten van introductieweken op landelijk niveau niet de juiste oplossing 

is. Een landelijk verbod op introductieweken is niet het juiste middel om studenten bewust te maken van de 

urgentie van de pandemie. De introductieweken zijn voor aankomende eerstejaars van essentieel belang. De 

binding met andere studenten, de onderwijsinstellingen en de studentenstad is van grote waarde voor de 

mentale gezondheid en studieprestaties van aankomende studenten. Juist nu de onderwijsinstellingen hun 

onderwijs grotendeels online verzorgen is de mogelijkheid tot verbinding tijdens een introductieweek 

belangrijk. 

Daarnaast kunnen, als gevolg van een landelijk verbod, activiteiten die nu plaatsvinden onder toeziend oog 

van een organisatie mogelijk verplaatsen naar privésferen waar niemand toezicht houdt op het naleven van de 

maatregelen. Het verbod heeft daardoor mogelijk een averechts effect.  

Door de coronacrisis zagen de aankomende studenten hun centrale examens en examenreizen al afgelast 

worden. Wordt hen nu ook hun kennismaking met de hogescholen en universiteiten ontnomen?  

Wij hopen dat het u geruststelt te weten dat de besturen van studenten- en studieverenigingen en organisatoren 

van introductieweken door het hele land maanden bezig zijn geweest om een verantwoorde introductieweek 

neer te zetten. Het overgrote deel van de activiteiten is reeds online en fysieke activiteiten zijn te allen tijde in 

kleine groepjes op anderhalve meter afstand. Alle plannen die nu klaarliggen zijn in samenwerking met 

plaatselijke GGD’en en hoger onderwijsinstellingen opgesteld en door hen goedgekeurd. Wij vragen u 

vertrouwen te hebben in deze uitvoerige protocollen en in alle organisaties die samen een veilige, aangepaste 

versie van de introductieweken zullen neerzetten.  

Wij pleiten voor lokaal maatwerk door plaatselijke studentenorganisaties, GGD’en, gemeenten en hoger 

onderwijsinstellingen. De situatie is in elke stad anders en een landelijk verbod zou geen recht doen aan de 

lokale verschillen binnen ons land.  

Daarom vragen wij u: 

Ga alstublieft eerst zelf met studentenorganisaties in gesprek en luister naar de ideeën die wij hebben. Wij 

denken graag mee aan manieren om studenten te bereiken en samen te werken aan één doel, namelijk het 

bestrijden van deze pandemie.  

Getekend, 

 

 


