Belangrijk! Graag lezen.
Beste student Pedagogiek,
Wat gaat de vakantie jou brengen? Vakantie in warme oorden, geld verdienen voor je
lang gekoesterde droom en/of lekker uitrusten van een lang studiejaar? Op de valreep
willen we je informeren over een aantal zaken die belangrijk zijn voor komend studiejaar
aan de nieuwe NHL Stenden hogeschool.

Tijdelijke locatie Social Work en Pedagogiek jaar 1 & 2
Per september starten we deels met ons nieuwe onderwijsconcept Design Based
Education (DBE).
Omdat we vanaf de start van het studiejaar willen werken met vaste lesateliers voor
studenten en dit binnen het gebouw van NHL Stenden nog niet mogelijk is, starten de
lesateliers voor jaar 1 en jaar 2 van Social Work en Pedagogiek in het gebouw aan de
Celsiusweg 8 in Leeuwarden, naar alle waarschijnlijkheid tot februari 2019.
De locatie aan de Celsiusweg is een toegankelijk gebouw om goed onderwijs te
organiseren en wordt helemaal geschikt gemaakt als studiegebouw met lesateliers,
studieruimtes en werkplekken etc., passend bij de uitstraling en sfeer van onze
hogeschool en academie. Uiteraard zijn alle faciliteiten aanwezig, denk aan
printmogelijkheden, snelle Wifi, een kantine en bovendien stopt de buslijn 92 vlakbij!
Het voordeel van de kleine locatie aan de Celsiusweg is dat docenten en studenten dicht
bij elkaar zitten wat zorgt voor een echte ‘community’; het is persoonlijk en de lijnen zijn
kort. Wij hebben er zin in!!
Voor sommige trainingen of kenniscolleges kun je nog ingeroosterd worden op de
Rengerslaan, het NHL Stenden gebouw.
Op de maandag en woensdag wordt je ingeroosterd voor vaardigheden,
trainingen en andere bijeenkomsten op de opleiding. De dinsdag, donderdag en
vrijdag werk je in jouw praktijkatelier. Het wordt dus een druk jaar, waarbij je
uit moet gaan van 5 dagen per week praktijk en les. Per praktijkatelier
worden/zijn er in de eerste weken afspraken gemaakt over de opstart.

Start lesprogramma 17 september
Omdat we het belangrijk vinden om ook met jullie als 2e jaars een goede start te maken,
organiseren we 17 september een Event “Hoe overleef ik mijn studie “ gericht op
studiesucces en daarna een Tapas-meeting met je nieuwe SLB-groep.
Juist in jaar 2 ga je stevig bezig met feedback geven aan elkaar en daarmee elkaar te
steunen en vooruit te helpen. Een goed begin zet de toon.

PROGRAMMA 17 september
11.30 verzamelen in B0071
•
•
•

Welkom
Alvar van Rijn (decaan) zal het hebben over een succesvolle studie. Tips en tricks
over tijdmanagement (plannen) komen aan bod.
Margriet Beerstra (4e jaars student Social Work gaat vertellen over een burn- out
en hoe het komt dat vele jongeren dit overkomt. Wie of wat heeft hier mee te
maken. En hoe is zij er zelf uitgekomen?

13.00 uur A1025
Wouter Duinisveld, triatleet met een donorhart. Voordat hij ziek werd was zijn droom om
ooit een hele triatlon te volbrengen. Dit is hem gelukt. Hij spreekt over:

•
•
•
•
•

Passie voor het leven
Omgaan met tegenslag
Doorzettingsvermogen
Grenzen verleggen
Ondernemen vanuit je hart

14.30- 16.00
Tapas




in en rond NHL Stenden; (lokalen worden nog bekend gemaakt)t:
Tapas & jouw vakantiemoment
Mogelijkheden en plannen Keuzeruimte
Andere praktische vragen

We vragen daarbij ook iets van jullie, namelijk:
Bedenk & neem mee: een Tapas-gerecht voor 4 personen wat past..
…..bij jouw vakantiemoment..
Wij zorgen voor drankjes/bekers/borden/bestek.
Overige belangrijke informatie.

Startpagina
We willen graag dat alle studenten van NHL Stenden met dezelfde systemen kunnen
werken. Zo ver zijn we achter de schermen helaas nog niet helemaal. We willen dat jij
daar zo min mogelijk last van hebt, daarom hebben we een startpagina gemaakt waar je
een makkelijke ingang hebt naar bv. je rooster, ECs en resultaten (via Progress) en
intranet. Deze startpagina vind je vanaf augustus hier: start.nhlstenden.com.

Roosters
Het rooster van jouw opleiding is vanaf eind augustus beschikbaar via
start.nhlstenden.com

Systemen/ programma’s
In de zomervakantie werken er veel mensen door om alle systemen/ programma’s op
tijd af te krijgen voor de start van het nieuwe studiejaar. Daardoor is het mogelijk dat in
de zomervakantie bepaalde programma’s tijdelijk wat minder goed bereikbaar zijn.

Studenten met een binnenlands adres
NHL Stenden Multifunctionele Kaart
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
NHL Stenden Multifunctionele Kaart
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.

Blackboard
Je bent gewend om Blackboard te gebruiken als elektronische leeromgeving. Dit kan
gelukkig in het nieuwe jaar ook. Deze zomer gaan we tussen 17 juli en 1 augustus de
twee Blackboard omgevingen van NHL en Stenden samenvoegen, zodat alle studenten
en medewerkers in één omgeving kunnen samenwerken. Hieronder leggen we uit wat
dat voor jullie betekent.
17 Juli-1 Augustus
Beide Blackboard omgevingen zullen niet constant beschikbaar zijn en daarnaast alleen
in READ-ONLY modus. Dat betekent dat je materiaal kunt bekijken en kunt downloaden,
maar dat elke verandering die je maakt niet meer zichtbaar is na 1 augustus in de
nieuwe samengevoegde omgeving. Plaats dus geen opdrachten of commentaar of
beoordelingen of content online, aangezien die niet worden overgenomen.
1 Augustus
Op 1 Augustus is de nieuwe samengevoegde Blackboard omgeving weer beschikbaar
via: http://blackboard.nhlstenden.com. In augustus vind je de link naar het nieuwe
Blackboard ook op de startpagina: start.nhlstenden.com.

Accounts
Als student krijg je één emailadres en mogelijk meerdere accounts om in te kunnen
loggen op de verschillende systemen. Hoe dat precies werkt, leggen we je later uit. Eerst
heerlijk rust en zon, daarna ontvangen jullie van ons de details. Omdat er in de zomer
doorgewerkt wordt, heb je dan ook de meest recente informatie.
De mailadressen van docenten blijven gelijk.

Wat moet ik doen voor mijn herinschrijving?
Voor het studiejaar 2018-2019 hebben wij jouw herinschrijfverzoek voor NHL Stenden
Hogeschool alvast geregeld bij Studielink. Het enige wat jij nog hoeft te doen, is via
jouw ‘To Do lijst’ in Studielink je digitale incasso machtiging regelen. Daarna is je
herinschrijving compleet. Let op: als je dit nog niet gedaan hebt, doe het dan snel, maar
uiterlijk vóór 31 augustus.

Nieuw postadres en telefoonnummer
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
+31 088 9917000

Vragen
Heb je nu of na de zomervakantie vragen? Neem dan contact op met iStudyStudentloket. 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.
Voor nu wensen we je een hele fijne vakantie en we zien je graag op woensdag 4
september 2018. Kom je ook bij de start van het Academic Year op donderdag 6
september?
Zonnige groet,
Namens het docententeam Pedagogiek,
Rian Meerstra, Teamleider Pedagogiek, Academie Social Studies
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V-verplicht

A-aanbevolen

Periode 1
Analyse en werkplan
9789046901052

Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening
Roos, S.L.R. De | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 4 | Boek

V

€ 27,50

9789059319622

Praktische gespreksvoering
Donders. W. | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 2 | Boek

V

€ 31,95

9789046903599

Outreachend werken
Doorn. Lia van Etten. Yvonne van Gademan. Mirjam | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 2 | Boek

V

€ 26,00

9789001865207

Zo maak je een ondersteuningsplan
Pfauth, Anita | Noordhoff Uitgevers | Druk: 2 | Boek

V

€ 20,00

Sociale psychologie
Vonk, R, | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 4 | Boek

V

€ 63,50

Maatschappelijke problemen
Wolters, W. | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 2 | Boek

V

€ 43,95

Helpen bij verlies en verdriet
Keirse, Manu | Lannoo Campus | Druk: 34 | Boek

V

€ 19,99

V

€ 32,95

Sociale psychologie
9789089537850

Sociologie-2
9789047301257

Periode 2
Begeleidingskunde
9789401442879

Online Communicatieve vaardigheden
9789036803762

Handboek online hulpverlening (onderwijseditie)
Schalken. Frank | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 1 | Boek

Intake gegevens analyseren & systemisch werken
9789036810487

Contextuele hulpverlening
Ieperen-Schelhaas, Karlan van | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 2 | Boek

V

€ 24,95

9789036808439

Anders kijken
Willemse, J. | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 3 | Boek

V

€ 39,95

9789046901052

Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening
Roos, S.L.R. De | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 4 | Boek

V

€ 27,50

9789036808439

Anders kijken
Willemse, J. | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 3 | Boek

V

€ 39,95

9789036810487

Contextuele hulpverlening
Ieperen-Schelhaas, Karlan van | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 2 | Boek

V

€ 24,95

Systeemtheorie

Studystore
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Jeugd-pers.-en fam.recht
9789462903883

Jeugdrecht begrepen
Janssen, Lydia | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 6 | Boek

V

€ 35,00

De lerende professional
Ranty, Vera | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 2 | Boek

V

€ 31,95

SLB
9789462364004

Interventies binnen systemen
9789046901052

Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening
Roos, S.L.R. De | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 4 | Boek

V

€ 27,50

9789026517853

Het spel van oplossingen oplossingsgerichte psychotherapie voor kinderen
Berg, I.K. Steiner, T. | Harcourt Book Publishers | Druk: 2 | Boek

V

€ 34,50

Periode 3
Onderzoek: kwaliteit en onderzoeksvaardigheden
9789462364004

De lerende professional
Ranty, Vera | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 2 | Boek

V

€ 31,95

9789046904572

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn
Cyrilla van der Donk | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 2 | Boek

V

€ 32,50

9789036817059

De organisatie als hulpmiddel
Schermer, Klaas | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 6 | Boek

V

€ 35,95

Praktijkonderzoek in zorg en welzijn
Cyrilla van der Donk | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 2 | Boek

V

€ 32,50

9789043033916

Ethiek in sociaal werk
Rothfusz, Jacqueline | VanDijk | Druk: 3 | Boek

V

€ 39,95

9789462364004

De lerende professional
Ranty, Vera | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 2 | Boek

V

€ 31,95

Ethiek in sociaal werk
Rothfusz, Jacqueline | VanDijk | Druk: 3 | Boek

V

€ 39,95

Het idee m/v
Broeke, A. ten | Maven Publishing | Druk: 2 | Boek

V

€ 20,00

Onderzoeksmethoden
9789046904572

Beroepsdilemma's

Ethiek
9789043033916

Gender
9789490574277

Periode 4

Studystore
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Educatief programma
9789062834471

Inspireren tot leren
Vlerk, D. Van Der | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 1 | Boek

V

€ 20,00

9789046901052

Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening
Roos, S.L.R. De | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 4 | Boek

V

€ 27,50

Politiek en Politicologie
Woerdman. Edwin | Noordhoff Uitgevers | Druk: 4 | Boek

V

€ 46,75

Politicologie
9789001820541

Werkplan met verwijzing en diversiteit
9789001865207

Zo maak je een ondersteuningsplan
Pfauth, Anita | Noordhoff Uitgevers | Druk: 2 | Boek

V

€ 20,00

9789046905555

Mensenwerk
Bassant, John | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 2 | Boek

V

€ 29,50

9789046903087

Met nieuwe ogen werkboek voor de ontwikkeling van een transculturele attitude
Endt-Meijling, M. van | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 4 | Boek

V

€ 19,50

Handboek ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen
Rigter., J. | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 1 | Boek

V

€ 65,00

De lerende professional
Ranty, Vera | Boom uitgevers Den Haag | Druk: 2 | Boek

V

€ 31,95

Ontwikkelingspsychopathologie
9789046903117

SLB
9789462364004

Psychopathologie
verplicht voor studenten die het uitstroomprofiel gaan doen

9789036809061

Psychiatrie
Deth, R. van | Bohn Stafleu Van Loghum | Druk: 5 | Boek

Totaalbedrag verplichte artikelen:
Totaalbedrag niet verplichte artikelen:
Totaalbedrag:

Studystore

€ 57,95

€ 1.077,04
€ 57,95
€ 1.134,99
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Studieboeken bestellen bij Studystore
Deze leermiddelenlijst is samengesteld door de opleiding en Studystore. Kijk voor de actuele lijst, prijzen en kortingen op http://www.studystore.nl
Voordelen van bestellen bij http://www.studystore.nl
- 5% korting bij 2 of meer Nederlandse studieboeken
- 10% korting op buitenlandse studieboeken
- Extra prijsvoordeel door 2e hands studieboeken

Studystore
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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

