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Start studiejaar 2019-2020

Beste student,
Hartelijk welkom bij de afdeling Built Environment (opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling) van
NHL Stenden Hogeschool. Wij vinden het fijn dat je voor ons hebt gekozen en hopen dat je een mooie studieperiode bij ons zult
hebben. In deze brief vind je praktische informatie met betrekking tot de start van jouw studie.
StudyStartWeek 2019
De StudyStartweek van NHL Stenden Hogeschool gaat van start op maandag 26 augustus 2019. Je bent van harte welkom bij de
feestelijke opening van het komende studiejaar. Meer informatie over deze week, het aanmelden voor de StudyStartWeek en het
programma vind je op: www.studystartweek.com. Tip: download ook de handige StudyStartWeek (SWW) app in de stores.
Informatiebijeenkomst
Je wordt op maandag 26 augustus om 10.00 uur verwacht in de Centrale Hal (gebouw Rengerslaan 10). Je wordt hier welkom
geheten met een drankje en versnapering door studenten van MeetingU. Om 10.25 uur wordt je door deze studenten naar de
informatiebijeenkomst gebracht in ‘het studielandschap H2.067’. Je wordt welkom geheten door de academiedirecteur, de
docenten van de afdeling en de studievereniging. Er wordt uitgelegd hoe de eerste onderwijsperiode eruit ziet en hoe je een
goede start maakt met je studie. Hierna wordt de groep opgedeeld per opleiding en ga je naar lokaal:
Bouwkunde
Civiele Techniek:
Ruimtelijke Ontwikkeling

: H3.048
: H2.028
: C1.089

Aanmelding en kosten Introductiekamp Ameland
Op woensdag 28 augustus start de introductieweek op Ameland. Het introductieprogramma is georganiseerd door de
studievereniging Creatorem Mundi, ouderejaars studenten en docenten van de afdeling. De introductieweek duurt tot en met
vrijdag 30 augustus.
Om mee te kunnen naar het Introductiekamp op Ameland dien je je aan te melden via de link: https://webshop.stenden.com/enUS/Home/ProductSelect. Selecteer opleiding: Academie Technology & Innovation – locatie: Leeuwarden – product:
Introductiekamp Built Environment 2019-2020 Ameland.

De kosten voor de introductieweek bedragen € 80,00 per persoon die je via deze webshop dient te betalen. Heb je dieetwensen
of zijn er omstandigheden waar we rekening mee moeten/kunnen houden? Dit kun je kwijt nadat je hebt betaald bij de
persoonlijke gegevens - vakje opmerkingen.
Een belangrijk onderdeel van de introductieweek op Ameland is de kennismaking met de andere nieuwe studenten. Je wordt dan
ook ingedeeld in je groep waar je het eerste half jaar mee gaat samenwerken.
De lessen starten op maandag 2 september 2019.
LET OP: Je hebt voor de opleiding een laptop nodig die aan een aantal specificaties moet voldoen. Voor specificaties voor een
geschikte laptop verwijzen we je naar de boekenlijst van jouw opleiding (zie bijlage).
In de zomervakantie is de afdeling Built Environment gesloten van 13 juli 2019 t/m 18 augustus 2019. Voor vragen over je
inschrijving kun je echter tijdens de gehele vakantieperiode terecht bij het loket van Student Info van NHL Stenden Hogeschool,
tel 058 – 244 1155 / studentinfo@nhlstenden.com.
Tot ziens op maandag 26 augustus a.s. We wensen je een fijne zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet,

Cornelis Wartena
Teamleider afdeling Built Environment
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