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Beste student,
Hierbij heten we je van harte welkom als student bij NHL Stenden Hogeschool, aan de Academie
Primair onderwijs, lesplaats Leeuwarden. 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.
Eerste lesdag!
Op woensdag 4 september a.s. word je om 9.00 uur verwacht aan de Rengerslaan 10 in lokaal B0.071/
B0.080. Je maakt dan nader kennis met je klasgenoten, docenten en tutoren. Tevens ontvang je
informatie over het lesrooster. We halen je rond 8.50 uur op uit de centrale hal.
Introductie
Van maandag 26 augustus tot en met woensdag 28 augustus a.s. gaan de studenten van de Pabo samen
met jou op pad om je medestudenten en de opleiding te leren kennen. In de bijlage vind je meer
informatie over de introductieweek van de Pabo.
Cito rekentoets Wiscat-Pabo, extra kans
26 augustus 2019.
Wanneer:
Waar:
meld je rond 8.30 uur bij de receptie in de centrale hal Rengerslaan 10!
Tijd:
9.00 tot 11.00 uur.
Uiterlijk 15 minuten van te voren aanwezig zijn.
Niet vergeten:
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 in de propedeuse.

Het maken van deze rekentoets is nog geen officiële kans omdat deze toets voor de start van het
collegejaar op 1 september wordt afgenomen en is ook niet verplicht. Echter als je voor deze
rekentoets een voldoende haalt, dan geldt het resultaat wel! Haal je geen voldoende dan heb nog drie
kansen om de rekentoets voldoende te maken. Het maken van de toets geeft je inzicht in de
onderdelen waaraan je nog moet werken.
Meer informatie en oefentoetsen vind je op de site van de cito, https://www.cito.nl/onderwijs/hogeronderwijs/pabo-wiscat.
Ter voorbereiding op de Cito rekentoets Wiscat-Pabo raden wij het volgende boek en bijbehorende
CD-rom 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.
Inschrijving
Is je inschrijving nog niet definitief, zorg er dan voor dat dit op 1 september 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 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?
Heb je nog algemene vragen, neem dan contact op met Student Info, telefoonnummer +31 58 244 1155
of via mail studentinfo@nhlstenden.com.
Je kunt Student Info bereiken op werkdagen van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Het secretariaat van de opleiding is weer bereikbaar vanaf maandag 19 augustus a.s. via mail
paboleeuwarden@nhlstenden.com of via telefoonnummer 06 - 192 83 809 of 058 – 251 20 69.
Tot slot wensen we je een prettige vakantie en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Jantine Kuijpers,
Directeur Academie Primair Onderwijs NHL Stenden Hogeschool

StudieStartWeek 2019
Ga je mee!?
De introductieweek van de Pabo

Wat gaan we doen?

De kampeerboerderij

Ieder begin is moeilijk en daarom willen wij
jou uitnodigen om deel te nemen aan de
introductieweek van de Pabo, inclusief
spetterend kamp!

Op maandagmorgen 26 augustus a.s. krijg je
van 9.00 tot 11.00 uur eerst de gelegenheid
om een extra kans van de Cito rekentoets
Wiscat-Pabo te maken. Meld je uiterlijk om
8.45 uur in de centrale hal van NHL Stenden
Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD
Leeuwarden. Zie voor verdere info de brief over
de start van het studiejaar.

We vertoeven van maandag 26 tot en met
woensdag 28 augustus bij Kampeerboerderij
Wouda in Appelscha.

Van 26 tot en met 28 augustus a.s.
zullen wij, studenten van NHL Stenden,
samen met jou op pad gaan om je
medestudenten en de opleiding te leren
kennen.
Om je alvast een beeld te geven van wat
we gaan doen en wat we van jou
verwachten hebben wij deze flyer
gemaakt!

Hierna hebben we een gezamenlijke start. We
halen je om 11.00 uur op vanaf de receptie in
de centrale hal. Waarna een korte introductie
met studenten en docenten volgt. ’s Middags
vertrekken we met een grote bus naar
Appelscha en wat we daar gaan doen? Ja, dat
is nog een verassing.
Wel kunnen we je vertellen dat we woensdag
28 augustus om 17.00 uur afsluiten in
Leeuwarden.

Adres:
Kampeerboerderij Wouda
Wester Es 3
8426 BJ Appelscha
0516-432235

Praktische informatie
Wat neem je mee?

Prijs

 Slaapzak en kussen
 Voldoende (oude) kleren voor drie
dagen
 Warme trui of vest
 Zwemkleding en badlaken
 Sportkleding
 Regenkleding
 Toilettas en wc-papier
 Pen en papier
 Lunchpakket voor de eerste dag
 Vuilniszak
 Zaklamp
 Laarzen of oude schoenen
 Je allerbeste humeur

Het kamp is natuurlijk, net als een hotel in
Turkije, all inclusive, maar wel een stukje
goedkoper. Je betaalt namelijk voor drie
onvergetelijke dagen €100,-.
Wanneer je graag mee wilt maar er
bijzonderheden (als je bijvoorbeeld
vegetarisch bent of geen gluten mag) zijn,
kun je dit op het aanmeldformulier
aangeven. Hierdoor kunnen wij aan ieders
wensen voldoen.

Denk je ook aan contant geld en je
pinpas, want je weet nooit wie of wat
je onderweg tegen komt.

We hopen je te zien op de StudieStartWeek!
Groetjes,
Nick Huizinga, Richard de Jong, Pieter Jan Schoemaker en Nadine de Vries

Hoe meld je je aan voor deze
fantastische week?
Via de link hieronder kun je je digitaal
aanmelden voor de StudieStartWeek
2019. Doe dit vóór 19 augustus en
vergeet niet gelijk te betalen. Je
aanmelding is pas definitief op het
moment dat je betaald hebt.
https://forms.gle/9njERAMMZfngnp1w8
Natuurlijk gaan wij ervan uit dat je
meegaat, maar wanneer je om één of
andere reden niet mee kunt of wilt met
de StudieStartWeek word je op 2
september verwacht op de opleiding
(het rooster volgt).
Wanneer je nog vragen hebt kun je
mailen naar:
nadinedevries@student.nhlstenden.com
of
sturaleeuwarden@gmail.com

Wat je moet weten over (studie)begeleiding
Van harte welkom op de NHL Stenden hogeschool!
We wensen je een hele fijne studietijd bij ons op school toe!
Mocht je specifieke vragen hebben, dan is het goed te weten dat je je kunt richten tot:

Je studieloopbaanbegeleider
In de eerste jaren van je studie word je vaak begeleid door een studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Bij sommige
opleidingen heet dat ook wel anders, bijvoorbeeld mentor, tutor, study coach, personal coach of PDP-coach. In
latere jaren kan dit ook een stagebegeleider of supervisor zijn. Dit zijn vaak docenten van je opleiding. Bij deze
begeleiders kun je terecht met vragen en problemen die vooral onderwijsinhoudelijk van aard zijn, maar ook zaken
die je studie belemmeren mag je hier melden. Zij bespreken je voortgang en eventuele belemmeringen daarin en
kunnen met je kijken naar je studieplanning. De studieloopbaanbegeleider kan je dan ook doorverwijzen naar een
studentendecaan. Je opleiding kan je vertellen wie jouw studieloopbaanbegeleider is.

Het studentendecanaat
Bij het studentendecanaat kun je terecht voor onafhankelijke betrouwbare informatie, advies en begeleiding bij:
• studievertraging;
• bijzondere (persoonlijke) omstandigheden; zoals ziekte, psychische problemen, familieomstandigheden;
• financiële regelingen bij bijzondere omstandigheden;
• wet- en regelgeving: rechten, plichten en procedures;
• studieproblemen;
• workshops en trainingen op het gebied van rouwverwerking, studievaardigheden en persoonlijke
ontwikkeling;
• studeren met een functiebeperking.
Gesprekken met een studentendecaan zijn vertrouwelijk. Je kunt een afspraak met een studentendecaan maken,
langskomen op het inloopspreekuur, mailen of de onlinedecaan www.nhlstendendecanaat.nl raadplegen. Je kan zo
nodig verwezen worden naar externe hulpverleners. Er zijn een aantal regelingen waarvoor je bijzondere
omstandigheden spoedig bij een studentendecaan moet melden om (financiële) voorzieningen/steun te mogen
ontvangen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je terecht bij Student Info, 058-2441155,
studentinfo@nhlstenden.com

Studeren met een handicap of functiebeperking
Een chronische ziekte, handicap of functiebeperking betekent soms dat er met betrekking tot je studie het één en
ander geregeld moet worden. Het is mogelijk dat je tijdens je studie niet alles kunt doen zoals jij dat wilt, of zoals dat
is voorgeschreven in de onderwijs- en examenregeling van de opleiding. Misschien zijn er aanpassingen of speciale
voorzieningen nodig om je opleiding met succes te volgen.

Als je een functiebeperking hebt, meld je dan meteen bij het begin van je studie bij het studentendecanaat. Je
bespreekt dan met een studentendecaan jouw situatie en welke aanpassingen en voorzieningen nodig en mogelijk
zijn. De afgesproken voorzieningen worden vastgelegd en kunnen tussentijds, indien nodig, worden aangepast.
In september organiseren we informatiebijeenkomsten over deze voorzieningen en over hoe je die kunt aanvragen.

Studieadviescentrum - begeleiding bij studiekeuze
Tijdens je studie kun je worden overvallen door twijfels: zit ik wel op de juiste plek? Je merkt dat je een andere
verwachting van de opleiding had of dat de inhoud van de opleiding onvoldoende overeenkomt met je interesses. Of
je bent bijna klaar met je studie en denkt erover nog een andere opleiding te gaan doen.
Twijfel je over je huidige studie of wil je verder studeren? Neem dan contact op met de adviseurs van het
Studieadviescentrum. Zij kunnen samen met jou kijken naar wat je leuk vindt, wat je kunt en wat je belangrijk vindt.
De studiekeuzeadviseurs gebruiken verschillende hulpmiddelen om je aan het denken te zetten, zoals een
studiekeuzetest of workshop. Met je nieuwe inzichten kun je je oriënteren op andere (opleidings)mogelijkheden.
Wil je begeleiding bij je studiekeuze? Neem dan contact op met het Studieadviescentrum via telefoonnummer 058
251 3400 of mail naar: studieadvies@nhlstenden.com.

De vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag
Jij bepaalt de grens!
Als student wil je prettig met elkaar kunnen omgaan. Maar wanneer verandert prettig en sociaal in vervelend en
intimiderend? Degene die zich geïntimideerd voelt, bepaalt waar voor hem of haar de grens ligt. Wat je van de ene
persoon accepteert, kun je van een ander als ongewenst ervaren. Een en ander heeft te maken met de
vertrouwdheid die er heerst, hoe lang je elkaar kent en/of hoe de onderlinge verhouding is (student/docent).
Iedereen kan op school, tijdens de stage of het werk te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, zoals
pesten, seksuele intimidatie of discriminatie.
Misschien heb jij – als gevolg van wat er speelt - last van psychische of lichamelijke klachten en overweeg je om je
ziek te melden. Dan is het tijd om actie te ondernemen!
Praat er over met je studieloopbaanbegeleider, medestudent, studentendecaan of mensen uit je eigen omgeving.
Vind je dat moeilijk, neem dan contact op met onze externe onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daar kun je terecht
voor ondersteuning en advies en kun je je verhaal vertellen. De vertrouwenspersoon kan met je meedenken en je
adviseren over hoe je het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken en/of aan kunt pakken. Als je overweegt
een officiële klacht in te dienen en/of aangifte te doen, dan kan de vertrouwenspersoon je daar bij helpen. Je kunt er
zeker van zijn dat wat je vertelt in vertrouwen blijft. De vertrouwenspersoon onderneemt geen enkele actie zonder
jouw toestemming.
Haar naam is Margriet Veenstra en ze is te bereiken op telefoonnummer 06 10 71 73 01 of via het e-mailadres
m.veenstra@gimd.nl.

Veel succes met je studie!
Aarzel nooit om aan de bel te trekken als je hulp nodig hebt; daar zijn wij voor.
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