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Beste nieuwe Theaterstudent,
Van harte welkom als student bij de opleiding docent Theater van NHLStenden Hogeschool te Leeuwarden.
Mooi dat je er bij bent komend studiejaar! In deze brief vind je informatie over wat je allemaal te wachten
staat na de zomervakantie.
Start en introductie maandag 27 augustus
Deze dag staat in het teken de Study Start Week( www.StudyStartWeek.com). Dit is een introductie-evenement
van NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden. Verder kan je meedoen aan alle evenementen van LEIP Intro
(https://www.leip.nu/programma/). Deelname aan beide programma’s is facultatief.
Wij willen graag starten met de opleiding op maandag 27 augustus vanaf 12.30 uur. Martine van den Dool
(studieloopbaanbegeleider) ontvangt je graag bij de receptie in de centrale hal om je welkom te heten.
Vervolgens ga je naar een lokaal waar je kennis maakt met je klas en je studieloopbaanbegeleider Martine van
den Dool. Daarna kan je meedoen aan het LEIP! programma. ’s Avonds vanaf 19.00 uur is er door de
tweedejaars studenten een introductieprogramma georganiseerd. Zie daarvoor de bijlage “Informatie
introductie 27 en 28 augustus”.
Hier maak je kennis met je klas en je studieloopbaanbegeleider Martine van den Dool. Daarna kan je meedoen
aan het LEIP! programma. ’s Avonds vanaf 19.00 uur is er door de tweedejaars studenten een programma
opgesteld. Zie daarvoor de bijlage “Informatie introductie 27 en 28 augustus”.
Dinsdag 28 augustus
Kennismakingsdag onder leiding van tweedejaars studenten. Dit vindt plaats van 10.00-21.00 uur in het
Theater (D2044) en op locatie. Zie hiervoor ook de bijlage over de introductiedagen.

1e lesweek
Maandag 3 september
Op maandag 3 september starten we met de lesweek. In de pauze gaan we met de hele opleiding genieten van
een verzorgde lunch.
Woensdag 5 september – Vrijdag 7 september 2018
Van woensdag tot en met vrijdag vindt het introductiekamp plaats. Je gaat met docenten en studenten van de
opleiding naar Ameland. De lessen en het onderwijsprogramma zullen hier ook geïntroduceerd worden. Voor
meer informatie zie toegevoegde bijlage.
Theaterkaarten voor Stadsschouwburg de Harmonie
Als student van de opleiding Docent Theater word er van je verwacht om minimaal 10 voorstellingen per
seizoen te zien. Aan het begin van het studiejaar ontvang je een overzicht met de voorstellingen in
Leeuwarden, maar je kunt uiteraard ook elders naar voorstellingen gaan. Theatervoorstellingen zijn voor
studenten relatief duur. Daarom hebben we met Stadschouwburg de Harmonie in Leeuwarden afspraken
gemaakt over een voordelig tarief. Hierover meer informatie op maandag 27 augustus.
Grimemateriaal en kostuum
Gedurende de opleiding maak je ook kennis met grimeren. Je betaalt eenmalig een bedrag van
€ 25,00 voor grime materialen. Dit product is te vinden in de webshop. Zie hiervoor
https://webshop.stenden.com/en-US/Home/ProductSelect
Boekenlijst, overige kosten en studiebenodigdheden
- Via de website www.studystore.nl vind je de boekenlijst. (goed om te weten: de opleiding docent
Theater valt onder de academie Voortgezet Onderwijs. Je bent niet verplicht de boeken via deze site
te bestellen. Tevens is een boekenlijst van jaar 1 bijgevoegd.
- Readers, lesboeken die intern worden uitgegeven, zijn te zijner tijd te koop bij de Copyshop.
- Je dient te beschikken over gepaste kleding en schoenen voor de lessen in de vaardighedenlijn.
- Je dient te beschikken over een eigen laptop (voorkeur een Apple, niet verplicht).
- Reken op zo’n 450,- euro per studiejaar aan kosten voor studiereizen, voorstellingsbezoek en/of
reiskosten die je maakt, naast je OV kaart.
Lesrooster
De lessen zullen plaats vinden op maandag tot en met vrijdag tussen 09.15 en 18.15 uur, op woensdag en
donderdag ook vaak tot 22.00 uur. Houdt er daarnaast alvast rekening mee dat je vaker in de avond zult
doorwerken als je in groepjes werkt. Eind augustus ontvang je vanuit NHLStenden Hogeschool informatie over
hoe je je rooster kunt raadplegen.
Inschrijving

Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, de start van jouw opleiding, betaling en overige vragen, kun je
contact opnemen met NHL Stenden IStudy-Studentloket: tel. +31 58 244 1155 / studentinfo@nhlstenden.com.
De openingstijden van het Istudy-Studentloket zijn:
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.00 - 19.00 uur en vrijdag van 8.00 -17.00 uur
Tijdens de zomervakantie Maandag t/m vrijdag van 9.00 -13.00 uur
Vanaf 20 juli a.s. kun je deze informatie ook terugvinden op www.StudyStartWeek.com.
Mocht je toch nog vragen hebben of om een dringende reden bij de start van het studiejaar verhinderd zijn kan je contact
opnemen met: studentloket@nhl.nl tel: 058-251 2000.

We zien ernaar uit je te begroeten op maandag 27 augustus om 19.00 uur in het Theater (D2044).
Met vriendelijke groet,
Martine van den Dool
Coördinator jaar 1 opleiding docent Theater

