Uitnodigingsbrief studenten Flexibel Onderwijs

Leeuwarden, Juli 2018

Beste student,
Het nieuwe studiejaar staat voor de deur. Om je goed voor te bereiden op het vervolg van je
studie, organiseren we voor alle studenten van de flexibele deeltijd opleiding Social Work en
Pedagogiek op vrijdag 7 september a.s. een Studiestartdag.
De Studiestartdag zal plaatsvinden in De Kanselarij aan de Turfmarkt 11 te Leeuwarden.
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
10:00-10:30 uur
10:30-11:00 uur
11:00-12:15 uur
12:15-13:00 uur
13:00-14:00 uur

14:00-15:00 uur
15:00 uur

Inloop met koffie/thee (Grote Zaal)
Welkom door Marjolanda Hendriksen en Annemieke Messelink (teamleiders
flex Academie Social Studie)
Workshops voor zittende studenten
Informatie over o.a. de propedeuse modules voor de startende studenten
Lunch (eventuele dieetwensen graag doorgeven aan trienke.wolters@stenden.com)
Lezing door Jeroen Otter (shorttrackcoach)

Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting en Yara van Kerkhof; alle drie pakten ze dit jaar een
medaille tijdens de Winterspelen in Pyeongchang. Naast deze individuele medailles was
er brons voor de dames-ploeg op het onderdeel relay. Bondscoach Jeroen Otter is de
man achter het grote Olympische succes. Wat maakt de Nederlandse shorttrackers zo
succesvol? Welk team van specialisten is er achter de schermen verbonden aan de
shorttrackploeg? En welke verschillende aspecten komen er kijken bij deze spectaculaire
sport?

"Ontmoetingskuier"
Gezamenlijke afsluiting met hapje en drankje

Bij deze brief tref je een aantal bijlagen, lees deze rustig door en als deze vragen oproepen, kun je
die stellen op 7 september.
-

Flyer NHL Studentenloket
Flyer Studieadviescentrum
Informatie over studeren met een functiebeperking
Leaflet Social Work of Pedagogiek

Wanneer je wegens omstandigheden onverhoopt niet aanwezig kunt zijn bij de Studiestartdag, geef dit
dan via de mail door aan de secretaresse van de opleiding: mw. Trienke Wolters via
trienke.wolters@stenden.com. We rekenen echter op je komst.
We wensen je een plezierig en leerzaam studiejaar toe en graag tot ziens op 7 september!
Met vriendelijke groet,
Flex team Social Studies

Beste student,
Afgelopen vrijdag hebben we op een mooie manier het jaar afgesloten met een voorstelling (Aan
tafel met je schoonmoeder), een heerlijke gevarieerde lunch en het verhaal van 2 veteranen.
Daarmee is er ook een tijd van vakantie aangebroken. Tijdens de vakantie zullen er een aantal
veranderingen plaatsvinden waarvan we jullie vast op de hoogste willen brengen.
Huisvesting
In de zomervakantie gaat de Flex opleiding verhuizen, eerst naar een tijdelijke plek, zodat er ruimte
komt om te verbouwen op de plek waar we naar alle waarschijnlijkheid in oktober 2018 definitief
komen te zitten. De docenten van de Flex, Ad en SPH deeltijd gaan tijdelijk naar de ruimte 2.79 op de
tweede verdieping van het Stenden gebouw, vlakbij de koffiehoek waar we nu ook zitten. De
werkplaatsen zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in het voormalig Stenden gebouw. De exacte
locaties zullen worden aangegeven op het rooster dat eind augustus op Blackboard staat.
Roosters
Het rooster met werkplaatsen en het toets- en inleverrooster zal eind augustus op de portal en op
Blackboard worden geplaatst. Het eerste inlevermoment voor leeruitkomsten zal zijn op 14
september
Systemen/ programma’s
In de zomervakantie zullen een aantal systemen vervangen worden door andere systemen: Educator
wordt vervangen door Progress en de Flex portal (flex.nhl.nl) door Blackboard. De Flexportal blijft
nog beschikbaar tot oktober 2018. Het intranet (de Flexpagina op Mijnnhl) blijft beschikbaar en daar
zullen de mededelingen nog op geplaatst worden.
Vanaf augustus is ook een tijdelijke pagina beschikbaar, start.nhlstenden.com, waardoor je makkelijk
ingang hebt naar EC’s en resultaten (link naar Progress).
De portal (flex.nhl.nl) gaat vervangen worden door Blackboard. De modules van 2017-2018 blijven
eerst nog beschikbaar op de portal tot oktober 2018. De nieuwe modules 2018-2019 komen
beschikbaar via BlackBoard. Op 7 september zal hier verder uitleg over gegeven worden.
Nieuwe modules
Alle modules worden opnieuw vorm gegeven inclusief beschreven leeruitkomsten en
beoordelingsrubrics. Dit verschijnt allemaal begin september op Blackboard. Tot en met 31 augustus
kun je je inschrijven voor de ‘oude modules’ (zoals ze op de portal staan), daarna kun je je alleen nog
inschrijven via Blackboard voor de nieuwe modules. Wanneer je nu al bezig bent met een module of
je voor 31 augustus hebt ingeschreven voor een ‘oude’ module dan heb je één inschrijvingsperiode
(dus een jaar) het recht om deze module in zijn huidige vorm af te maken.
De vormgeving van de profielen Social Work gaat er met ingang van september 2018 anders uitzien.
De Social Workprofielen (Jeugd, Zorg en Welzijn en Samenleving) worden zichtbaar in 3 modules:
o 1 profielmodule
o De module kwetsbare burgers
o De module praktijkgericht onderzoek
Dit betekent dat de verplichte profielspecifieke aspecten, die nu nog verwerkt zitten in andere
modules komen te vervallen.
In de opzet bij de NHL was er spraken van de module ‘Profilering’, hierin konden studenten eigen
keuzes maken en eventueel een minor gaan volgen. Deze module is vervangen door de
eerdergenoemde profielmodules voor Social Work en de profielmodule Jeugd- en Gezinsprofessional

voor Pedagogiek. Daarbinnen kan er eventueel ook voor gekozen worden om elders onderwijs te
volgen.
NHL Stenden Multifunctionele Kaart
Studenten met een binnenlands adres
Tijdens de zomervakantie ontvang je een nieuwe NHL Stenden Multifunctionele Kaart (MFK) met een
nieuw studentnummer. Deze nieuwe kaart wordt naar je huisadres gestuurd. Met de kaart kun je
onder meer printen, parkeren en betalen. Bij toetsen identificeer je je met de NHL Stenden-kaart én
een geldig legitimatiebewijs.
Studenten met een buitenlands adres
Tijdens de zomervakantie ontvang je een nieuwe NHL Stenden Multifunctionele Kaart (MFK) met een
nieuw studentnummer. Deze nieuwe kaart wordt naar je correspondentieadres gestuurd. Maak je
gebruik van het correspondentieadres van een van de locaties van NHL Stenden? Dan kun je je pas
afhalen bij het Studentloket/iStudy. Met de kaart kun je onder meer printen, parkeren en betalen. Bij
toetsen identificeer je je met de NHL Stenden-kaart én een geldig legitimatiebewijs.
Accounts
Als student krijg je één emailadres en mogelijk meerdere accounts om in te kunnen loggen op de
verschillende systemen. Ook dit wordt uitgelegd op 7 september. De mailadressen van docenten
blijven gelijk.
Nieuw postadres en telefoonnummer
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
+31 088 9917000
Het telefoonnummer van het secretariaat Social Work (SPH), de Ad en Flex blijft gelijk.
Vragen
Heb je nu of na de zomervakantie vragen? Neem dan contact op met iStudy-Studentloket. Telefoon:
058 244 15 55, Mail: studentinfo@nhlstenden.com
Vermeld in je mail altijd je studentnummer. Ook als je ons belt, is het handig dat je dit
nummer bij de hand hebt.
Heb je vragen over ICT zaken? Bel met het Serviceplein 058 – 251 25 52 of download de app
Digicoach vanaf eind juli in the Apple App store of via Google Playstore (voor Androidtoestellen).
We wensen jullie en goede vakantie toe en tot 7 september bij de Startbijeenkomst!
Vriendelijke groeten,
Annemieke Messelink en Marjolanda Hendriksen, teamleiders Flex

