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Lieve wellicht aankomende mentoren, 
 
Het lijkt nog vroeg, maar wij, de BeGIN, zijn alweer druk bezig met het organiseren van de introductie 
die aankomende zomer zal gaan plaatsvinden! Dit is een jaarlijks terugkerend evenement met als 
doel de eerstejaars studenten kennis te laten maken met hun nieuwe studie, de stad Nijmegen en 
het studentenleven, door middel van verschillende activiteiten. Dit is naar onze mening van 
essentieel belang voor een optimale ‘introductie-ervaring’ voor zowel de nieuwe studenten als de 
mentoren! Dit jaar vindt de introductie plaats van zondag 20 augustus tot en met zondag 27 
augustus 2022. Houd dit dus vast vrij! Wij zijn op zoek naar leuke aanmeldingen van ervaren of 
onervaren, leuke, enthousiaste, fanatieke en energieke mentoren!  
 
Aanmelden!!! 
Solliciteren als mentor doe je met een groepje van 5 studenten, met minstens één man en minstens 
één vrouw. Denk hier goed over na, er staat je namelijk een intensieve week te wachten. Lees de 
brief over verwachtingen van mentoren ook goed door! 
 
De aanmelding bestaat uit twee rondes, hieronder worden deze verder toegelicht. Na de eerste 
ronde vindt een eerste selectie plaats. Zorg dat je brief origineel is en opvalt! De selectie zal 
plaatsvinden op basis van een aantal criteria, o.a. de inhoud van de brief, de diversiteit van je groep 
en de originaliteit. Na de tweede ronde maakt de BeGIN een keuze voor de definitieve mentoren.  
 
 
Ronde 1: De motivatiebrief + algemene informatie 
De motivatiebrief mag maximaal 1 A4 lang zijn; brieven die langer zijn lezen we niet. Waarom zijn 
jullie dé perfecte mentoren? En wat zijn jullie ideeën om nieuwe studenten zoveel mogelijk bij te 
brengen en een zo gaaf mogelijke intro te bezorgen? Voeg bij de brief ook een mooie groepsfoto toe!  
 
Verder vullen jullie een Excel-tabel met algemene informatie over jullie groep in. Dit doen jullie in het 
format wat ook op de site staat. Hierbij kies je ook je hoofdmentor vast uit. Deze persoon zal de 
contactpersoon zijn tussen jullie groepje en De BeGIN. Bij extra-curriculaire activiteiten vertel je iets 
over wat jullie buiten de studie geneeskunde doen in je (studenten)leven. Hierin kunnen jullie zelf 
inschatten wat relevant is om aan ons te vertellen.  
 
Ronde 2: Fysiek sollicitatiegesprek + creatieve uitspatting 
Dit jaar bestaat de fysieke sollicitatie voor het eerst uit twee delen. Dit om zowel jullie serieuze kant 
als enthousiaste, creatieve kant te beoordelen. Eerst komen jullie op een gesprek van ongeveer 15 
minuten, waarin jullie nogmaals je motivatie mogen toelichten en we een aantal mogelijke 
introductie casussen zullen voorleggen. 
Tijdens het tweede deel presenteren jullie een creatieve uitspatting. Daarvoor hebben we maar één 
tip: ORIGINALITEIT! (En hoe origineel is een filmpje nou echt?) Elk groepje heeft maximaal 5 minuten 
de tijd om de creatieve uitspatting te presenteren aan de BeGIN.  
 
 
Deadlines/belangrijke data 
De motivatiebrief (inclusief foto in het bestand zelf) e-mailen jullie samen met het digitale 
informatieformulier vóór maandag 1 mei 23:59 uur naar info@debegin.nl De sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op woensdag 17 mei. De creatieve uitspatting presenteer je op maandag 29 mei. De 
BeGIN zal voor deze fysieke sollicitaties een schema maken, waarin ieder groepje een tijd 
aangewezen krijgt. Houd deze dagen dus vast vrij. 
Op maandag 29 mei in de avond zal de hoofdmentor van jullie groep telefonisch bericht krijgen over 
de uitslag van de sollicitaties. Bij de selectie zullen alle onderdelen worden meegenomen. Dus zet je 
beste beentje voor! 
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Voor vragen mogen jullie altijd mailen naar info@debegin.nl of een van ons aanspreken op de 
faculteit. Wij kijken in elk geval al ontzettend uit naar jullie sollicitaties en natuurlijk naar de intro!! 
Succes!  
 
Liefs,  
De BeGIN 
Annick Hendriks, Max van Hulten, Maud Leidekker, Tom Laverman, Koot van Gurp, Hanna van den 
Brink, Luca Cox en Sarah Kaandorp 
 
 
 

 


