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Info & Start studiejaar 2019-2020

Beste student,
Hierbij heten we je van harte welkom als student bij NHL Stenden Hogeschool, aan de Academie
Primair onderwijs, lesplaats Emmen. We vinden het fijn dat je voor onze opleiding hebt gekozen om
meester of juf te worden en hopen dat je een fijne studietijd zult hebben.
In deze brief vind je informatie die voor de start van je opleiding noodzakelijk is om te weten.
Introductie
Op 27 augustus 2019 start de introductie. Zie bijgaande brief voor meer informatie over de introductie.
Er wordt een bijdrage gevraagd voor de introductie. Deze bijdrage dien je voor 16 augustus te hebben
voldaan via de link :
https://webshop.stenden.com/nl-US/Home/ProductSelect
(Academie Primair Onderwijs; Emmen; Introductiekamp NHL Stenden Pabo Emmen 2019)
Start studiejaar 2019 2020
De lessen van de Pabo starten op woensdag 4 september. Check je rooster voor de lesactiviteiten.
Cito rekentoets Wiscat-Pabo, extra kans
Wanneer
26 augustus 2019
Waar
NHL Stenden Hogeschool Emmen
Lokaal
1.065 + 1.071
Tijd
09.00-11.00
Melden
Bij lokaal 1.065 (1e verdieping)
Aanmelden
Voor 19 augustus - Verplicht voor deelname – Klik hier : Link
LET OP ! Bij te veel aanmeldingen wordt er een 2e tijdvak geopend (11.30-13.30 uur).
Mocht je daarvoor worden ingedeeld krijg je daar in de week voor 26 augustus
(week 34) bericht over. Houd daar rekening mee.
Krijg je daarover geen bericht en je hebt je wel aangemeld wordt je op 26 augustus om
uiterlijk 08.45 uur bij lokaal 1.065 verwacht.
Niet vergeten

-

Uiterlijk 15 minuten van te voren aanwezig zijn bij lokaal 1.065 (1e verdieping).
Legitimatiebewijs is verplicht.
Mogelijke dyslexie- of dyscalculieverklaring. Dit geeft recht op extra toetstijd.

Nog voordat je opleiding officieel begint krijg je de gelegenheid om de Cito rekentoets Wiscat-Pabo te
maken. De Cito rekentoets Wiscat-Pabo is een digitale instaptoets voor rekenen op de Pabo. Iedere
student heeft in het eerste jaar van zijn studie maximaal drie kansen om deze rekentoets voldoende te
maken. De rekentoets is onderdeel van het bindend studieadvies van de propedeuse.
Het maken van deze rekentoets is nog geen officiële kans omdat deze toets voor de start van het
collegejaar wordt afgenomen. Deelname hieraan is dus ook niet verplicht. Echter als je voor deze Cito
rekentoets Wiscat-Pabo een voldoende haalt, dan geldt het resultaat wel als onderdeel van je
propedeuse!
Is de uitslag van de Cito rekentoets Wiscat-Pabo onvoldoende, dan kun je de toets in de loop van het
studiejaar herkansen. Deelname aan de Cito rekentoets Wiscat-Pabo op 26 augustus kost je dus geen
kans.
Meer informatie en oefentoetsen vind je op de site van de cito :
https://www.cito.nl/onderwijs/hoger-onderwijs/pabo-wiscat
Ter voorbereiding op de Cito rekentoets Wiscat-Pabo raden wij het volgende boek aan:
‘Basisvaardigheden rekenen voor de Pabo’, Oonk, W., ISBN: 978-90-0182-297-2’.
Boekenlijst
Op de website www.studystore.nl/nhlstenden, kun je de boekenlijst vinden (Instelling ‘NHL Stenden
Hogeschool’). Je bent overigens niet verplicht de boeken via deze site te bestellen.
Lesrooster
Vanaf 26 augustus 2019 word je lesrooster gepubliceerd. Je vindt het lesrooster op de site
https://start.nhlstenden.com/ (inloggen met je NHL Stenden account) onder de tegel Schedules.
Inschrijving
Is je inschrijving nog niet definitief, zorg er dan voor dat dit op 31 augustus wel het geval is !
Wanneer je op 1 september 2019 niet bent ingeschreven voor het studiejaar 2019-2020, dan mag je niet
deelnemen aan de studieactiviteiten.
Voor meer informatie over je inschrijving, betaling, uploaden bestanden en overige vragen, kun je
contact opnemen met Student Info, telefoonnummer +31 58 244 1155 of via mail
studentinfo@nhlstenden.com.
Account en studentenpas
Na je inschrijving via Studielink heb je op je (privé) e-mailadres een e-mail ontvangen over je NHL
Stenden-account (gebruikersnaam en wachtwoord). Via de link in deze e-mail moet je jouw account
activeren, zodat je eerst toegang krijgt tot je mailbox van NHL Stenden. Zodra je inschrijving voor de
opleiding definitief is, krijg je toegang tot de verschillende ICT-diensten van de hogeschool. Je krijgt
tevens een studentenpas toegestuurd op je postadres. Met deze pas kun je betalen binnen de
hogeschool en boeken lenen bij de bibliotheek van NHL Stenden Hogeschool.
Vragen? Student Info Leeuwarden !
Heb je nog vragen, neem dan contact op met Student Info Leeuwarden,
telefoonnummer +31 58 244 1155 of via mail studentinfo@nhlstenden.com.
Je kunt Student Info bereiken van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 18.00 uur
en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de zomervakantie is Student Info Emmen op locatie geopend:
Zomervakantie Student Info, Bibliotheek en iShop Emmen
Van 15-07-2019 tot 12-08-2019:
Van 12-08-2019 tot 19-08-2019:
Van 19-08-2019 tot 26-08-2019:

Gesloten
Open van 09.00 – 13.00 uur
Open van 09.00 – 15.00 uur

studentinfo.emmen@nhlstenden.com
Mocht je nog van opleiding veranderen of je aanmelding in willen/moeten trekken wijzig dit dan op tijd
in Studielink!
We stellen het tevens erg op prijs dat je dit behalve via Studielink óók nog per mail aan ons laat weten.
Secretariaat NHL Stenden Hogeschool Pabo Emmen : nicolien.oosting@stenden.com.
Prettige vakantie en graag tot ziens na de vakantie !

Met vriendelijke groet,

Jantine Kuijpers,
Directeur Academie Primair Onderwijs
NHL Stenden Hogeschool
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