
 

VERWACHTING MENTOREN 
De introductie is voor veel eerstejaars studenten de eerste kennismaking met het studentenleven. 
De eerste keer op de faculteit, nieuwe mensen leren kennen, misschien wel een nieuwe stad, het 
studentenleven begint, en daarin ben jij een belangrijke factor! Jij als mentor bepaalt samen met de 
mentoren van jouw groep een groot deel van de invulling van deze week. Veel verantwoordelijkheid, 
en daarom verwachten we ook dat je aan volgende verwachtingen zeker voldoet.  
 

DE STUDIE  
Veel eerstejaars studenten weten nog totaal niet wat ze van de studie kunnen verwachten en jij bent 
degene die daar een goed beeld van kan geven. Wees geïnteresseerd en sta open voor vragen. Laat 
zien dat ze bij jou terecht kunnen, niet alleen tijdens de intro, maar ook naderhand. 
 

N I JMEGEN  
Na een jaar (of meer) studeren weet je vast genoeg plekken waar de eerstejaars studenten zeker 
naartoe moeten. Geef tips en bezoek veel verschillende plekken. Laat ze zien op welke plekken jij als 
student allemaal komt. 
 

STUDENTENLEVEN  
Het studentenleven heeft naast studeren veel te bieden. Er zijn veel extra-curriculaire activiteiten 
mogelijk, op het gebied van studie, wonen, sport en verenigingen. Als student heb je zelf bepaalde 
keuzes gemaakt. Laat deze zien, maar laat vooral ook zien welke andere keuzes mogelijk zijn.  
Enthousiasme wordt alleen maar gewaardeerd, maar probeer met een open blik te blijven kijken, 
zodat de introlopers hun eigen mening kunnen vormen over alles wat het studentenleven te bieden 
heeft. 
 

PERSOONLI JKE  WENSEN  
Niemand is hetzelfde en er zijn vaak verschillende wensen onder de eerstejaars studenten. Luister en 
probeer hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan allergieën, eetwensen en  
deelname aan activiteiten  
 

GROEPSGEVOEL  
In een grote groep met nieuwe mensen worden al vaak nieuwe vriendschappen gemaakt. Vaak 
trekken mensen naar elkaar toe. Probeer ervoor te zorgen dat er iedereen een plekje krijgt in de 
groep en dat je als mentor iedereen gelijke aandacht geeft. 
 

VEIL IGHEID  
Tijdens de intro kunnen incidenten voorvallen. Als mentor moet je in staat zijn altijd adequaat te 
kunnen handelen en je verantwoordelijkheid te kunnen nemen.  
 

ALCOHOLGEBRUIK  
Voor veel eerstejaars is dit waarschijnlijk de eerste keer dat ze (meer) drinken, wees hiervan bewust 
en zorg voor een veilige omgeving hierin. Geen enkele introloper mag druk voelen om alcohol te 
moeten drinken! 
 



 

VOORBEREIDING  
De introductieweek vergt enige voorbereiding. De studenten hebben een fiets, slaapplek en nog veel 
meer nodig. Geef van tevoren goed aan wat ze kunnen verwachten en wat ze zeker nodig hebben. 
Het blijft hun eigen verantwoordelijkheid, maar wees er wel actief mee bezig. Daarnaast regelen de 
mentoren de introshirts en voor een groot gedeelte het programma voor hun eigen groepje.  
 

KOSTEN  
De introductie is een dure week. Probeer er rekening mee te houden dat niet iedereen evenveel 
budget heeft. Voorafgaand aan de introductie wordt er elk jaar een bepaald bedrag betaald aan de 
Radboud Universiteit en dit is al best een groot bedrag. Geef vooraf een schatting van wat de 
introductie waarschijnlijk verder nog gaat kosten, ben duidelijk en open over waar het geld naar toe 
gaat en probeer het zo voordelig mogelijk te verzorgen. Ga er niet automatisch vanuit dat de 
studenten meebetalen, geef ze ook de mogelijkheid om zelf de kosten te regelen als ze het er niet 
mee eens zijn. 
 

NA DE INTRODUCTIE  
Een mentor ben je niet voor een week, maar voor een jaar. Ben er voor de studenten uit jouw groep. 
Geef ze het gevoel dat ze bij jou terecht kunnen, ook na de introductie.  
 

TOT SLOT  
Zorg dat je introlopers een diverse week ervaren, waarin ze de verschillende kanten van de studie en  
het studentenleven kunnen ontdekken. Zo kunnen ze na de intro met genoeg ervaringen écht een 
start maken met hun eigen studentenleven. Kortom, de introductieweek is een superleuke week, 
waarin ook jij nieuwe mensen leert kennen. Geniet vooral samen van deze mooie week en geef jouw 
enthousiasme door! 
 

 

 


