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3584 CC Utrecht 
 

Utrecht,  26 juni 2019 
 
Beste aankomende student, 
 
Jij hebt je ingeschreven voor de studie Natuurwetenschap & Innovatiemanagement (NW&I) en gaat dus komend 
jaar studeren! Je zult nieuwe mensen, waarschijnlijk een nieuwe stad en een nieuwe studieomgeving leren kennen. 
Om hier allemaal op ontspannen wijze kennis mee te maken, organiseert de Introductie Commissie (IC) van NW&I 
een introductieweek van maandag 2 september tot en met zondag 8 september. Deze introductieweek valt in de 
eerste week van het academisch jaar. Deelname aan de introductie is een goed begin van een geweldige studietijd! 
 
In deze brief willen we je informeren over de introductieweek en over studievereniging NWSV Helix.  
 

Introductieweek 2019 
 
Waar en hoe laat begint het? 
Op maandagochtend 2 september verwachten we je om 09:00 uur op de Uithof. De ontvangst zal plaatsvinden in de 
Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op de Uithof. Het adres is; 

Heidelberglaan 3 
3584 CS Utrecht 

 

Wij van de IC zullen bij de ingang van de Universiteitsbibliotheek (UB) staan om jullie de weg te wijzen (zie rode pijl). 
De UB is makkelijk vanaf Utrecht centraal te bereiken met bus 12, stap dan uit bij halte Heidelberglaan.  

 
Programma 
Maandagochtend 2 september wordt de introductieweek geopend door de IC. Zij zullen je om 9:00 uur welkom 
heten in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op de Uithof.  Vervolgens zal je kennismaken met de opleiding. 
De onderwijsdirecteur komt vertellen over alle belangrijke aspecten van de opleiding. Aansluitend is er een praatje 
van de studieadviseur. Let op! Het bovenstaande ochtendprogramma is verplicht voor iedereen, dus ook als je niet 
deelneemt aan de verdere introductie.  

 



In de middag zal je kennismaken met zowel de mentorkoppels, als de studievereniging NWSV Helix. In de middag zal 
er een programma zijn waarbij je je nieuwe medestudenten leert kennen. Ook is er een rondleiding over de Uithof 
en het universiteitsterrein van de Universiteit Utrecht. Deze eerste dag zal afgesloten worden met een heerlijke 
barbecue.  

Dinsdagochtend begint 10:00 uur met verschillende spellen om elkaar beter te leren kennen. Vervolgens krijgt 
iedereen een interessante workshop van bedrijven die zich bezighouden met innovatie. Na afloop van deze 
workshop eindigen we de avond met een kroegentocht door Utrecht.  

Op woensdagochtend om 11:00 uur zal het eerste hoorcollege van de week plaatsvinden. Daarna zal er een 
programma zijn waar je samen met je mentorgroepje kennis zult maken met Utrecht. Deze dag sluiten we af met 
een feest in een van de werfkelders aan de Oude Gracht.  

Op donderdag beginnen we de dag rustig om 11:00 uur. Van 13:15 uur tot 15:30 uur zal vervolgens het tweede 
college plaatsvinden.  Zowel het college op de woensdagochtend als op donderdagmiddag zijn verplicht voor alle 
eerstejaars! 
 
Na dit college vertrekken we naar de kamplocatie, waar we tot zondagmiddag zullen verblijven. Je kunt de bagage 
die je mee wil nemen op kamp bij ons achterlaten terwijl je naar je college gaat. Gedurende deze dagen op kamp zul 
je je medestudenten nog beter leren kennen door middel van gezellige activiteiten in en rond de kampeerboerderij. 
Om de communicatie tussen je medestudenten te bevorderen vragen we je om je elektronische apparatuur zoals 
mobiele telefoons thuis te laten. Als dit niet mogelijk is zal de IC deze tijdens het kamp in bewaring nemen. Het 
exacte programma voor het kamp is nog geheim, maar we kunnen je zeker een geweldig weekend garanderen!  
 
 
Benodigdheden + Slaapplaatsen 
De nacht van dinsdag op woensdag en van woensdag op donderdag slapen we in Utrecht. De IC zal voor degenen 
die zelf geen slaapplaats hebben of kunnen regelen de verantwoordelijkheid op zich nemen. De indeling van de 
slaapplaatsen zal dinsdagochtend bekend worden gemaakt. Van maandag op dinsdag stelt de IC geen 
slaapplaatsen beschikbaar. Mocht je dinsdagochtend om 10:00 uur niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact 
op met de IC. 
 
Een hoeslaken is op de kamplocatie verplicht. Wanneer je die niet meeneemt, worden extra kosten in rekening 
gebracht. Vergeet het dus niet! De hele paklijst zal middels een mail gestuurd worden. 
 
Kosten 
Deelnamekosten aan de introductieweek bedragen €75,-. Hierbij zijn de kosten van alle overnachtingen, activiteiten, 
reiskosten, de maaltijden van maandag tot en met zondag en de excursies inbegrepen.  
 
  



 

Studievereniging Helix 
 
Lidmaatschap Helix 
Alle studenten die beginnen met de studie Natuurwetenschap & Innovatiemanagement worden lid van 
studievereniging Helix. Door lid te worden van NWSV Helix kun je niet alleen boeken tegen een gereduceerd tarief 
bestellen, maar ook deelnemen aan diverse activiteiten en zelf deze activiteiten organiseren in een commissie. De 
kosten voor een lidmaatschap bedragen eenmalig, voor de gehele duur van je studie, €25,-. 
 
Boeken: 
Als je lid wordt van Helix kan je er met korting je studieboeken kopen. Helix biedt namelijk gedurende je hele 
opleiding de boeken aan die je nodig hebt, met kortingen die kunnen oplopen tot wel 20%. Door lid te worden van 
Helix zul je dus gedurende je hele studententijd veel geld op je boeken besparen. Voor het eerste blok van je 
opleiding heb je vier boeken nodig, deze staan hieronder in de tabel. Deze kun je bij Helix bestellen voor een prijs 
van: €120,00. Als je deze boeken wilt bestellen moet je dat voor maandag 19 augustus doen tijdens je inschrijving 
op de website. De boeken worden verstrekt op maandag 9 september. 
 

Cursus Omschrijving Prijs 
Introductie Technologie en 
Innovatie 

J. M. Utterback - Mastering the 
Dynamics of Innovation 

€ 35,80 

Introductie Technologie en 
Innovatie 

Clayton M. Christensen - The 
Innovator's Dilemma 

€ 19,70 

Introductie Technologie en 
Innovatie 

M. Rogers - Diffusion of Innovations € 28,00 

Wiskunde en 
Systeemanalyse 

Basisboek Wiskunde, Jan van de 
Craats en Rob Bosch, Tweede Editie 

€ 36,50 

Totaal Boekenpakket  € 120,00 
 
Activiteitenpakket 
Om ervoor te zorgen dat je jouw jaargenoten niet meteen weer uit het oog verliest, verzorgt de IC samen met Helix 
een pakket van vier activiteiten in de weken na het kamp, bedoeld voor de eerstejaars van NW&I. Voor slechts €25,- 
mag je dan deelnemen aan de volgende activiteiten: 

 
● Ontspannende activiteit + eten    
● Kaartje wisselfeest en oktoberfeest    
● Sportieve activiteit    
● Geheime activiteit    

 
Het wisselfeest is een jaarlijks feest waarbij de wisseling van het bestuur van studievereniging NWSV Helix uitbundig 
wordt gevierd.  Klinkt dit aanbod je net zo aantrekkelijk in de oren als dat het bedoeld is? Kruis dan ook de optie 
Activiteitenpakket aan bij je inschrijving voor de introductie. Eventueel kun je je ook na de introductie voor iedere 
activiteit apart opgeven bij Helix. De korting voor het hele pakket is dan echter niet meer geldig! 
 
  



Inschrijven & betaling 
 
Omdat de introductieactiviteiten gedurende de eerste collegeweek zijn, is het sterk aan te raden om met alle 
activiteiten mee te doen. In deze eerste week leer je je medestudenten kennen en maak je vriendschappen die de 
rest van je studietijd je gaan helpen. Mocht je problemen ondervinden of kan je een deel van de introductie niet 
aanwezig zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de IC.  
 
Omdat we reserveringen moeten maken, willen we je vragen om je zo snel mogelijk aan te melden,  
Stappenplan aanmelding  

1. Ga naar www.nwsvhelix.nl/intro/. Klik op ‘via deze link kun je je inschrijven’ en vul je gegevens in. Wij 
vragen alleen naar informatie die wij echt nodig hebben. Hieronder vallen ook gegevens om contact op te 
nemen met ouder(s)/verzorgers. Daarnaast kun je aangeven of je boeken wilt bestellen, mee wilt op 
introductie en/of je het activiteitenpakket wilt aanschaffen. 

2. Maak om jouw inschrijving te bevestigen het inschrijfgeld zo snel mogelijk over naar IBAN nummer NL71 
ABNA 0540 5023 91 t.n.v. NWSV Helix te Utrecht. Vermeld hierbij je voor- en achternaam. Als je het nodig 
vindt, kun je zelf een reisverzekering afsluiten. Bovendien gaan we ervan uit dat je WA-verzekerd bent.  
Hieronder staat een overzicht van de prijzen; 
 

Onderdeel Omschrijving Prijs 
Introductie  Activiteiten, maaltijden, 

overnachtingen 
€ 75,- 

Lidmaatschap Helix Eenmalige kosten € 25,- 
Boeken periode 1 Met korting via Helix € 120,- 
Activiteitenpakket Ontspannende activiteit + eten 

Kaartje wisselfeest + oktoberfeest 
Sportieve activiteit 
Geheime activiteit 

€ 25,- 

Totaal  € 245,- 
3. Als we je inschrijving en je betaling hebben ontvangen, sturen wij je een e-mail met een bevestiging van je 

deelname. In de zomermaanden kan het door vakanties langer duren voordat je deze bevestigingsmail 
ontvangt. Zorg dus dat je het opgegeven e-mailadres regelmatig checkt!  

 
De digitale inschrijving zal op 30 augustus sluiten. Indien je door omstandigheden je niet hebt kunnen inschrijven, 
kun je ons altijd bereiken om je alsnog in te schrijven (mits er nog plaats is natuurlijk). Ook met andere vragen of 
opmerkingen kun je bij ons terecht via de onderstaande telefoonnummers.  
 
Noodgevallen 
Voor noodgevallen en overige vragen zijn we te bereiken op de volgende nummers: 
(030) - 253 69 84  NWSV Helix 
06 – 34 31 82 94   Ewout Timmermans  (Algemeen) 
06 – 48 87 09 81  Joyce Sanders    (Algemeen & inschrijving) 
06 – 81 63 68 58  Sander van de Wijngaert   (Betalingen & boeken) 
 
Of stuur een e-mail naar; introductienwi@gmail.com. 
 
We hopen je maandag 2 september te zien! 
 
Vriendelijke groeten, 
Introductie Commissie 2019 
 

 
 

http://www.nwsvhelix.nl/intro

