
Doel en inhoud van de OWee voor BSc studenten en het Introduction 
Program voor MSc studenten (context) 
Het doel van de OWee en het Introduction Program is om de nieuwe studenten kennis te laten maken 
met de onderwijsinstellingen (TU Delft, Inholland en Haagse Hogeschool), de campus en de stad 
Delft. De TU Delft draagt verantwoordelijkheid voor zowel het OWee- als IP programma. Het 
uitgangspunt hierbij is alle nieuwe studenten zo goed mogelijk te laten landen. Het doel is streven 
naar 100% deelname om zo iedereen te kunnen bereiken en de belangrijke boodschappen over te 
brengen. Tijdens de Ontvangstweek wordt er, naast de zichtbare sociale activiteiten, een gevarieerd 
programma aangeboden waarin diverse subdoelen verweven zijn. Een aantal van deze subdoelen 
zijn; 

- Aansluiting laten vinden om zo het sociale welzijn van de deelnemers te borgen 
o Kennis laten maken met gezelligheids- en sportverenigingen 
o Kennis laten maken met andere vormen van organisaties zoals Studenten Vrijwilligers 

Delft, Student Doet, Stichting Social Hub enz. 
o Het koppelen aan een mentor welke na de OWee/IP lang(er) betrokken blijft en van 

essentiële waarde is voor een goede landing  
 

- Verbeteren van de relatie tussen bewoners van Delft en de Studenten 
o Bewustwording creëren bij deelnemers over gedragingen (en de gevolgen hiervan) 

van studenten in de stad 
o Betrekken van bewoners bij de studenten(initiatieven) 

 
- Welzijn van Studenten 

o Aandacht voor sociale veiligheid en (seksueel)grensoverschrijdend gedrag en het 
bespreekbaar maken van gerelateerde onderwerpen  

o Alle hulp gerelateerd aan het welzijn van studenten bekend maken 
 

- Inclusiviteit 
o Het verbinden van Nationale en internationale studenten 
o Aandacht voor LHBTQIA+ 

 
- Verminderen van alcoholgebruik (en andere verdovende middelen) 

o Aandacht voor verantwoord Alcohol- en verdovende middelengebruik  
 Actief promoten van 0.0% drank 
 Opzetten/uitbreiden van het alcoholbeleid i.s.m. de studentencommunity 

 

Opbouw elementen en programma’s introductieperiode 
De Introductieweek (bestaande uit ca. 3.500 Bachelor- en 2.000 Masterstudenten) is slechts een 
onderdeel van de gehele introductieperiode. Deze periode bestaat uit diverse aaneengesloten 
programma’s zoals Eerstejaarsweekenden, OWee, IP, KMT en OAY. 

Eerstejaarsweekenden (EJW’S): Weekend per studie georganiseerd door de Studieverenigingen 
waarin de studenten hun eigen studiegenoten, faculteit en haar faciliteiten zoals studieadviseurs en 
de studievereniging leren kennen. De deelnemers worden voor dit weekend ingedeeld in groepjes van 
tien met elk twee mentoren. De groepjes met mentoren blijven behouden tijdens de OWee en de rest 
van de studietijd. De organisatie en het vastleggen voor de locaties van de EJW’s gebeurd over het 
algemeen al twee tot drie jaar vooruit. De reden hiervan zijn de grote aantallen studenten die ergens 
moeten kunnen overnachten tijdens deze weekenden en het tekort aan accommodaties hiervoor. 

 



OntvangstWeek (OWee): vijf dagen aansluitend aan de EJW’s, waarin alle nieuwe Bachelor 
studenten de campus, de verenigingen, elkaar en de stad leren kennen. Zij doen dit in groepjes van 
tien deelnemers met twee mentoren. Een groot deel van de groepjes zijn al gevormd tijdens de 
EJW’s, maar ook er is ook een deel nieuwe deelnemers wat hier niet aan mee gedaan heeft. Het 
merendeel van deze deelnemers is afkomstig uit Nederland en ca. 500 studenten zijn afkomstig 
vanuit 100+ landen wereldwijd.    

Introduction Programme (IP): vijf dagen waarin alle nieuwe Master-, Exchange-, en schakel 
studenten de campus, de verenigingen, elkaar en de stad leren kennen. Deze deelnemers hebben 
hun Bachelor studie afgerond en zijn merendeels afkomstig vanuit 100+ landen. Zij komen vlak voor 
het Introduction Program aanvangt naar Nederland en krijgen dan pas toegang tot hun kamer. Ook 
de Masterstudenten volgen hun programma in groepjes en worden begeleid door coaches.   

Kennismakingstijd (KMT’s) 
Drie weken volgend op de OWee en IP maken de nieuwe leden kennis met hun vereniging waarvoor 
zij zich hebben aangemeld. Hierin vinden de zogenaamde ‘ontgroeningen’ plaats waar de onderwijs-
instellingen niet bij betrokken zijn.  

Opening Academic Year (OAY) 
Dit betreft de officiële plechtigheid in de Aula om het academische jaar te starten. Dit vindt altijd 
landelijk plaats op hetzelfde moment (de eerste maandag van september).  

 
Zorgen en mogelijke gevolgen van vervroegen OWee/IP  
De hierboven genoemde activiteiten binnen de introductieperiode zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Indien aan één van de programma’s gesleuteld wordt, heeft dat direct effect op de 
andere programma’s. Zo heeft het niet kunnen verplaatsen van de EJW’s (alreeds nagevraagd) direct 
gevolgen voor de OWee. De nieuwe studenten zullen een keuze moeten maken waar zij naartoe gaan 
(hierdoor missen zij essentiële informatie) en zullen er veel minder studenten aan de OWee 
deelnemen. 
 
Minder deelnemers  
Als de OWee een week eerder zal plaatsvinden, zullen veel deelnemers nog op vakantie zijn, waar-
door het deelnemersaantal sterk zal afnemen. Tevens zullen veel internationale MSc- en BSc 
studenten nog niet in Nederland zijn aangezien ze vrij kort voor de introductietijd pas toegang krijgen 
tot hun huis of kamer. De studenten die hierdoor OWee/IP mislopen zullen geen introductieperiode 
hebben, zoals bedoeld in onze eerdergenoemde doelen. Zij missen belangrijke informatie, binding 
met de campus, elkaar, de bewoners en de stad.  

Het missen van een goede landing zal mogelijk op de lange termijn een negatief effect hebben op het 
gebied van;   

o Gedragingen in de stad/huizen 
o Algemeen welzijn en sociale veiligheid 
o Gebruik drank en verdovende middelen 
o Normen & waarden 
o Studiesucces 

Onvoldoende mentoren 
De OWee valt of staat bij haar mentoren. De ruim 700 mentoren geven de deelnemers een veilige 
start, informeren en beperken tevens overlast door de aankomend studenten op de geldende normen 
en waarden te wijzen. De gevolgen van het niet hebben van een mentor, beperkt zich niet alleen tot 
de introductieperiode, maar zal ook de rest van de studententijd een gemis blijven. 



 
Vakanties crew en medewerkers    
Honderden studenten (zogeheten werkacties) zijn van essentieel belang voor het OWee bestuur 
i.v.m. het voorbereiden, organiseren en afbouwen van de activiteiten. Ook spelen zij een belangrijke 
preventieve rol in het voorkomen van diverse vormen van overlast zoals bijvoorbeeld bij het parkeren 
van de fietsen of het schoonhouden van de terreinen waar de activiteiten plaats vinden. Het succes 
van de OWee hangt dus af van voldoende capaciteit bij studenten en TU-medewerkers dat niet zeker 
zal zijn bij het vervroegen van de OWee.  

Samenwerking Studenten Verenigingen 
Normaliter is er tijdens de OWee/IP een nauwe samenwerking met alle verenigingen waarbij heldere 
afspraken zijn vastgelegd in stevige contracten welke door het OWee bestuur wordt opgemaakt onder 
suspiciën van afdeling Legal van de TU Delft. Hierin staan heldere afspraken tussen OWee bestuur en 
de verenigingen (gedrag, communicatie, eettafels enz.). Ook deze vorm van samenwerking zal in het 
gedrang komen waarbij de kans aannemelijk is dat verenigingen een ‘eigen’ introductieweek zullen 
organiseren met alle organisatorische gevolgen van dien. Er zal bijvoorbeeld ook geen centrale 
coördinatie zijn van de sleep-in huizen (c.a. 1.100 OWee deelnemers) welke normaliter bij het OWee 
bestuur ligt enz.  

Dubbelstudies komen in de knel met andere introductieweken 
Diverse studies in Delft, zoals bijvoorbeeld Klinische Technologie, Life Science & Technology en 
Molecular Science & Technology, zijn samenwerkingen tussen de TU Delft, Erasmus Rotterdam en 
Universiteit Leiden. Deze studenten nemen deel aan meerdere introductieweken (OWee, El Cid 
(Leiden) en Eureka (Rotterdam), aangezien zij in meerdere steden gaan studeren. Als de een week 
eerder georganiseerd worden, zullen deze studenten de binding verliezen met ofwel Delft, Rotterdam 
of Leiden. 

Overlast blijft bestaan en zal naar verwachting juíst toenemen 
Bij het verliezen van de ‘regie’ op relevante samenwerkingen (met in het bijzonder de Studenten 
Verenigingen) binnen de introductieperiode, zal naar verwachting de meeste overlast plaats vinden op 
de momenten dat er geen programma-activiteiten van OWee/IP plaats vinden. Studenten zullen naar 
verwachting hun ‘vrije tijd’ anders indelen en zich mogelijk laten verleiden door allerlei andere vormen 
van vertier door bijvoorbeeld in huizen te gaan drinken of door de stad te zwerven en daarmee 
onrust veroorzaken in de stad.  

Indien de editie van OWee/IP 2023 toch eerder zal plaats vinden vanwege het ongelukkig vallen van 
de schoolvakanties van regio Midden Nederland en de start van het Collegejaar, volgt hieronder een 
opsomming van onze zorgen waarbij de TU Delft geen verantwoordelijkheid kan nemen.  

• Nieuwe studenten komen toch in de week voorafgaand aan hun studie naar Delft. Wanneer 
er niets door de instellingen centraal georganiseerd is, gaan zij dit zelf doen –al dan niet 
samen met verenigingen/huizen - en zal niemand ‘grip’ hebben op deze situatie.  

• Studenten Verenigingen kunnen onder de horecavergunning welke zij doorgaans hebben, 
toch de deuren openen en studenten verwelkomen. De contracten welke de TU Delft jaarlijks 
met hen afsluiten zullen dan niet gelden. Door de goede samenwerking tussen de OWee (TU 
Delft) en de verenigingen hebben wij in de afgelopen jaren de overlast tijdens de 
Ontvangstweek sterk kunnen inperken en zullen deze inspanningen én behaalde 
resultaten/samenwerkingen grotendeels verloren gaan. 

• De overlast zal vooral plaatsvinden buiten de verantwoordelijkheid van de TU Delft 
(OWee/IP). De stad en bewoners zijn gebaat bij een zo integraal en aansluitend mogelijk 
programma waarbij aankomende studenten fulltime ‘beziggehouden’ worden en geen tijd/puf 
hebben voor ‘kattenkwaad’ buiten het programma. Daarnaast zal ook gekeken moeten 
worden naar de aanpak van mogelijke overlast van ouderejaars studenten (buiten OWee/IP 
organisatie om).  



 

Mogelijke oplossingen 
De TU Delft is ervan overtuigd dat overlast voor de bewoners op zowel korte- als lange termijn het 
beste voorkomen kan worden d.m.v. een preventieve aanpak. Het verplaatsen van de datum waarin 
de OWee/IP plaats vindt zal mogelijk geen oplossing bieden, maar eerder het probleem verschuiven 
en/of zelfs vergroten.  

Geen vuurwerk meer bij het Openingsfeest 
Het geluid van het vuurwerk is afgelopen jaar door een aantal inwoners als zeer hinderlijk ervaren. 
Het weglaten van het vuurwerk aan het einde van het openingsfeest is een goed en duidelijk signaal. 
Als alternatief is te denken aan een licht/lasershow (of droneshow indien haalbaar).  

Het Openingsfeest anders indelen 
Het Openingsfeest op zondag zal niet tot 24.00u moeten duren maar kan bijvoorbeeld om 22.00u 
georganiseerd worden. Wel is het aan te raden om iets na het openingsfeest te organiseren om 
uitloop naar de stad te voorkomen. Dit evenement aansluitend aan het Openingsfeest zal dan aan 
een aantal voorwaarden moeten voldoen: 

• Op de campus 
• Geen geluidshinder (silent disco of binnen in een gebouw) 
• Aantrekkelijk genoeg om niet alsnog naar de stad te gaan 

Opnieuw kijken naar de programma-indeling 
De stad en bewoners zijn gebaat bij een zo integraal en aansluitend mogelijk programma waarbij 
aankomende studenten fulltime bezig gehouden worden en geen tijd/puf hebben voor kattenkwaad 
buiten het programma. 

Daarnaast kan ook gekeken worden naar extra activiteiten voor de ouderejaars studenten om zo de 
mogelijke overlast die zij veroorzaken te beperken (buiten OWee/IP organisatie om). Normaliter 
verzorgt de OWee op maandagavond het (OWeekenings)feest in de Aula voor deze doelgroep met als 
doel de drukte in stad enigszins te ontlasten.  

Het bieden van een slaapplek op de campus 
Wanneer de meeste deelnemers op de campus slapen, wordt hen een belangrijke reden zoals aan het 
einde van de dag terugkeren naar de stad, ontnomen. Net zoals ten tijde van de pandemie is het 
eventueel mogelijk een tentenkamp op de campus op te zetten.  

Inspraak van bewoners (verenigingen) bij de organisatie van de OWee/IP 
Door nog frequenter vooraf met bewoners in gesprek te gaan over hun ervaringen en wensen, 
kunnen er gezamenlijk oplossingen bedacht worden. Ook kan er met de hulp van de bewoners 
gekeken worden naar activiteiten welke de bewoners en studenten dichter bij elkaar brengt.  

Duidelijker communiceren over de genomen maatregelen en het programma 
Het is aan te raden om bewoners (-belangenverenigingen en Gemeenteraad?) meer te betrekken 
tijdens het proces. Heldere communicatie over de context/achtergrond van OWee/IP en relevante 
onderwerpen zoals het beperken van overlast, verhogen van sociale veiligheid en diverse samen-
werkingen zal mogelijk het beeld wegnemen dat “studenten alles maar mogen” (bron AD). Daarnaast 
is een duidelijk inzicht in het programma om houvast te bieden. Dit creëert rust en begrip.  
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