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StudieStartWeek

Beste aankomende student,
Via deze brief wil ik je informeren over je eerste week op de Stenden Hogeschool, de
StudieStartWeek.
De lessen beginnen op maandag 3 september 2018, maar officieel heet ik je van harte welkom op
de eerste dag van de StudieStartWeek op
dinsdag 28 augustus 2018
Je wordt om 9.30 uur verwacht op Stenden Hogeschool,
in lokaal 0.67.
De StudieStartWeek heeft als doel: een ontmoeting met je studiegenoten, met docenten, met de
hogeschool en de stad Leeuwarden. Elkaar leren kennen en gezelligheid staan uiteraard voorop!
Het programma kan hier en daar wijzigen, eventuele wijzigingen worden door de coördinerende
docenten ter plekke doorgegeven.
De StudieStartWeek loopt van dinsdag 28 augustus tot en met vrijdag 31 augustus 2018.
Het meelopen met de StudieStartWeek is niet verplicht, maar wel ten zeerste aanbevolen. Je
ontvangt tijdens deze week belangrijke informatie, waaronder de groepsindeling en je rooster. Als
je niet kunt komen, ontvang je deze informatie pas op maandag 3 september 2018.
Er zijn wel kosten verbonden aan deze StudieStartWeek, te weten voor de lunch op de eerste dag
en het studiestartpakket (inclusief moduulboek).
De totale kosten (€ 35,00) moeten vooraf via de Webshop worden betaald. Gebruik
hiervoor de volgende link: https://webshop.stenden.com/Home/ProductSelect
Mocht tijdens het begin van de StudieStartWeek blijken dat je niet hebt betaald, kun je helaas ook
niet deelnemen aan de StudieStartWeek.
Via de boekenlijst moeten ook tekenmaterialen worden aangeschaft (dit geldt alleen voor
studenten Beeldend en niet voor Drama).
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Het tekenmateriaal bestaat uit:
• Lyonse Penselen Plat "Creall" Nr.2, breedte 1,6 mm
• Lyonse Penselen Plat "Creall" Nr.10, breedte 5,5 mm
• Lyonse Penselen Plat "Creall" Nr.16, breedte 9,0 mm
• Panda Oliepastels doos à 24 stuks
• Penselen Selected Filament Talens Nr. 10, breedte 8,2 mm
• Penselen Selected Filament Talens Nr. 18, breedte 15,8 mm
• Penselen Selected Filament Talens Nr. 4, breedte 4,1 mm,
• Amsterdam Soft Pastel en twee Conté potloden hard en zacht (2B en 6B)
De boekenlijst kun je vinden op www.studystore.nl (zie bijgevoegde flyer). Je bent niet verplicht je
boeken daar te bestellen. Je bent echter wel verplicht de kosten voor de
studiestartweek via de Webshop te betalen. Niet aanvinken dat je wilt deelnemen aan de NT2 cursus. Deze cursus is alleen bedoeld voor Duitse studenten die de Nederlandse taal machtig
moeten worden.
In de Studiestartweek wordt ook het moduulboek voor de eerste moduulperiode aangeschaft. Hoe
je dit kunt aanschaffen, wordt tijdens de StudieStartDag bekend gemaakt. Hier wordt ruimte voor
geboden in het programma.
Het is voor de opleiding van groot belang om vanaf de eerste dag er voor te zorgen dat de
StudieStartWeek en het onderwijs optimaal is georganiseerd.
Dat kan alleen wanneer we in een vroeg stadium precies weten hoeveel studenten definitief zullen
deelnemen aan ons onderwijsprogramma. Alleen dan kunnen we je een goede start garanderen!
Daarom moet je ervoor zorgen dat je je via studielink (www.stenden.studielink.nl) hebt
ingeschreven voor de opleiding Vaktherapie (Creatieve Therapie). Denk erom dat je vòòr 1
september 2018 aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan. Mocht op 1 september 2017 je
inschrijving nog niet kompleet zijn, dan kun je helaas niet met de opleiding beginnen.
Hopelijk heb ik je vooralsnog voldoende geïnformeerd. Als je nog vragen hebt, kun je natuurlijk
altijd contact opnemen met het secretariaat van Vaktherapie, tel. 058-2441608 of e-mail
helena.de.vries@stenden.com. Het belooft een gezellige en leerzame week te worden!
Allergieën of dieetwensen kan je doorgeven aan elsanne.mulder@student.stenden.com.
Wat je nog mee dient te nemen: een wit T-shirt dat vies mag worden en stuk mag gaan.
(Trek sowieso niet je nieuwste kleding aan ).
Stuur daarnaast de leukste foto van jezelf naar: Alice.Hulsebosch@student.stenden.com.
Verder wordt aangeraden een smartphone of tablet mee te nemen (voor de uitleg van Blackboard,
iStenden, etc.).
Tot ziens op dinsdag 28 augustus!
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij de StudieStartWeek, graag een afmelding sturen naar de
secretaresse van de opleiding: helena.de.vries@stenden.com.
Met vriendelijke groet,

Hilda Elzinga
Teamleider Vaktherapie
Bijlage: - Flyer Studystore
- Programma studiestartweek
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Online versie

Beste student,
Het is bijna zover! Jij gaat studeren bij één van de opleidingen van de academie
Gezondheidszorg (Verpleegkunde, Vaktherapie of de master Digitale Innovatie in
Zorg en Welzijn). We openen het nieuwe studiejaar met z’n allen op woensdag 29
augustus van 10.00 tot 13.00 uur in Stadsschouwburg De Harmonie te
Leeuwarden.
Tijdens de opening van het studiejaar en op de presentatiemarkt krijg je een goed
beeld van alle mogelijkheden en faciliteiten die de academie Gezondheidszorg jou
gaat bieden. Ook ontvang je alle benodigde informatie om het nieuwe studiejaar
goed voorbereid te beginnen. Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk
gezorgd.
Moet ik me aanmelden?
Voor de opening van het studiejaar hoef je je niet aan te melden. Wel zijn we
benieuwd of je ook aanwezig bent bij het symposium over de toekomst van het vak
verpleegkunde, met speciale aandacht voor zorgtechnologie waaronder het werken

met games en robots. Dit symposium begint om 13.00 uur in de schouwburg en duurt
tot ongeveer 15.00 uur. Wil je dit inspirerend symposium bijwonen? Meld je dan snel
aan.

Locatie:

Stadsschouwburg De Harmonie
Ruiterskwartier 4, Leeuwarden

Datum:

Woensdag 29 augustus 2018

Tijd:

10:00 ontvangst

Aanmelden symposium

Met vriendelijke groet,
Reinskje Suierveld
Directeur Academie Gezondheidszorg
NHL Stenden Hogeschool
Bij eventuele vragen, neem dan contact op met Q.F.Rijnja@nhl.nl
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Altijd de juiste
studieboeken
Wij willen dat jij glansrijk door je studie gaat! Daarom hebben we
voor jou de juiste studieboeken, nieuw en 2e hands. Ook voor
handige tips, de beste studydeals en de rest van je studiespullen
ben je bij ons aan het juiste adres!
Jouw boekenlijst vind je op studystore.nl/nhl-stenden
Check je boekenlijst >

Korting

op nieuwe boeken

Gratis

thuisbezorgd

2e hands

kopen & verkopen
Slim studeren. Studystore.nl

