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Schriftelijke vragen: Inclusie mbo-studenten Haagse Introductieweek 

Indiener: Hera Butt (GroenLinks) 

  

 

Datum: 29 augustus 2022 

  

  

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

  

In de raadsvergadering van 21 april j.l. heeft deze raad de Haagse Educatieve Agenda 2022-2026 

aangenomen. Hierin wordt bij de ambitie 4D “Investeren in een aantrekkelijke studentenstad” ook het 

middelbaar beroepsonderwijs expliciet benoemd en meegenomen. Echter is op de website van HI The 

Hague, de Haagse Introductieweek die vandaag maandag 29 augustus 2022 begint, te lezen dat deze 

week bedoeld is voor alle studenten in Den Haag, maar worden bij de meewerkende organisaties alleen 

de universiteiten en hbo-instellingen genoemd. 

Een introductieweek is het begin van de studententijd. Waarin studenten niet alleen meer informatie 

krijgen over hun studie, en studiegenoten leren kennen, maar ook waarin ze kennismaken met hun 

(nieuwe) studentenstad. 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Hera Butt (GroenLinks), 

Janneke Holman (PvdA), Caroline Peeck (VVD), Caroline Verduin (D66), Lesley Arp (SP), Rita Verdonk 

(Hart voor Den Haag) en Judith Klokkenburg-Reedeker (ChristenUnie/SGP) (hierna gezamenlijk: de 

partijen) de volgende vragen: 

  

1. Is het college het met de partijen eens dat we als stad een grote behoefte hebben aan zowel 

theoretisch als óók praktisch geschoolde mensen, om de oplossingen voor de grote 

uitdagingen die de stad kent, uit te voeren? Is het college het vervolgens ook met de partijen 

eens dat we deze mensen aan onze stad willen binden? 

 

2. Is het college het met de partijen eens dat het toegankelijk maken van een introductieweek, 

waarin aankomend studenten hun eerste binding maken met de stad, een belangrijke manier 

is om deze binding op te bouwen, zowel voor studenten aan universiteiten, hbo-instellingen, 

als óók mbo-instellingen?  

 

3. Is de Haagse Introductieweek (HI The Hague) ook toegankelijk voor (beginnende) mbo-

studenten? Zo ja, waar is hier informatie over te vinden? Zo nee, waarom niet? 

  



4. Is het college het met de partijen eens dat de communicatie over de HI The Hague Haagse 

introductieweek1 niet de indruk wekt dat Haagse mbo-studenten hier ook welkom bij zijn? 

  

5. Indien de HI The Hague Haagse introductieweek daadwerkelijk niet inclusief is richting mbo-

studenten, is het college het met de partijen eens dat dit, met oog op de aangenomen HEA, 

een gemiste kans is om ook mbo-studenten te betrekken in het Haagse studentenleven? 

 

 

6. Wat doet het college, met het oog op de aangenomen HEA, er al aan om ook mbo-studenten 

(beter) te betrekken bij het Haagse studentenleven? Kan het college de raad hier een 

periodieke terugkoppeling over geven? 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Hera Butt  Janneke Holman       Caroline Peeck      Caroline Verduin 

GroenLinks                PvdA                      VVD                                  D66 

 

Lesley Arp                         Rita Verdonk                        Judith Klokkenburg-Reedeker 

SP                                       Hart voor Den Haag            ChristenUnie/SGP 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
1 https://www.studeerindenhaag.nl/hi-the-hague.  

https://www.studeerindenhaag.nl/hi-the-hague

