
Het plan voor de WUP en het buddysysteem  

In overleg met de opleiding is besloten om door de coronacrisis een plan op te stellen dat 

voor het vormen van een ‘community’ zal zorgen binnen de opleiding pedagogische 

wetenschappen van de RUG. Dit zal gebeuren in samenwerking met studievereniging 

ODIOM. Zij hebben al ervaring met het organiseren van een introductieperiode voor 

eerstejaarsstudenten en organiseren jaarlijks het introductiekamp en de Warming-Up 

Periode. Dit jaar zal het introductiekamp in september geen doorgang vinden. De WUP zal in 

een andere vorm wel doorgaan dit jaar. Omdat de WUP normaal gezien niet voor alle 

eerstejaars is, geld kost en bestaat uit sociale activiteiten is er dit jaar ook gezocht naar een 

oplossing die kan dienen voor eerstejaars die zich niet willen aanmelden voor de WUP. 

Hiervoor is samen met de opleiding het ‘buddysysteem’ opgezet. Hieronder zullen de twee 

systemen, die komend jaar vorm zullen krijgen, kort worden uitgelegd.  

 

Eerstejaars studenten zullen gekoppeld worden aan een ouderejaars student. Deze 

ouderejaars studenten, ook wel de WUP-ouders of buddy’s genoemd, zullen tot eind januari 

beschikbaar zijn voor de eerstejaars studenten. Aan het begin van het jaar zullen de buddy’s 

en de WUP-ouders worden geïnformeerd en op weg worden geholpen door Bas Blom. In 

een korte presentatie worden handvatten geboden voor het zijn van een buddy voor 

eerstejaars studenten. Om te zorgen dat alle eerstejaars dezelfde toegang hebben tot 

informatie worden de WUP-ouders ook bij deze bijeenkomst verwacht. Zo kunnen zij op 

dezelfde manier eerstejaars begeleiden.  

 

Warming-Up Periode 

De Warming-Up Periode zal een andere invulling krijgen als voorgaande jaren. De 

activiteiten zullen zo worden georganiseerd dat de richtlijnen van het RIVM in acht worden 

genomen. Mochten fysieke activiteiten niet kunnen, wordt er gekeken naar een online 

oplossing. De bedoeling is dat eerstejaars studenten worden gekoppeld aan WUP-ouders en 

samen een WUP-groep vormen. Deze groep zal bestaan uit 2 ouderejaars en 6 tot 8 

eerstejaars. Samen met deze groep kunnen de eerstejaars deelnemen aan verschillende 

informele activiteiten, waarin ze elkaar en de stad Groningen beter zullen leren kennen. De 

WUP zal plaatsvinden in week 35 tot en met 38, waarin op dinsdag 25 augustus en 

woensdag 26 augustus de eerste ontmoeting zal zijn.  

 

Buddysysteem  

Het buddysysteem zal bestaan uit een groep van 3 à 4 eerstejaars en 1 ouderejaars. Het is 

de bedoeling dat in de eerste 3 weken van het collegejaar de studenten 2 keer per week via 

een online weg ontmoeten. Deze bijeenkomst zal ongeveer een halfuur in beslag nemen. Zo 

is er de mogelijkheid voor eerstejaars om vragen te stellen aan een ouderejaars maar ook 

aan hun medestudenten. Na de verplichte 3 weken zullen de groepen zelf besluiten hoe 

vaak zij elkaar nog zullen ontmoeten. De buddy’s zullen echter het hele semester 

beschikbaar blijven voor vragen, ook al is er besloten om eventuele samenkomsten niet 

meer te houden. Aan het einde van het eerste semester zal er een eindbijeenkomst worden 

georganiseerd. Dit ook met het oog op eventuele versoepelingen. Als studenten weer naar 

de faculteit mogen komen, kunnen zij hierover ook nog vragen stellen aan hun buddy.  

 


