
 

 
 
 
 

 
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 
De introductie vindt plaats in klassenverband op dinsdag 25 of woensdag 26 augustus.  
Reserveer in ieder geval vast beide data in je agenda ! In de week van 17 augustus volgt een mail met 
informatie over de juiste indeling en het programma van de introductiedag, het lesrooster en de 
klassenindeling. 
 
Tijdens de introductiedag maak je kennis met je klas, coach en docenten en studenten van Pabo 
Emmen. Daarnaast ontvang je praktische informatie (over o.a. het bestellen van boeken) en heb je de 
gelegenheid om vragen te stellen.  
 
Studentendecanaat  
Informatie & contact over Studiebegeleiding vind je op : https://www.nhlstendendecanaat.nl/   
  
Boekenlijst 
Op de website https://www.studystore.nl/instelling/NHL-Stenden-Hogeschool kun je de boekenlijst 
vinden (Instelling ‘NHL Stenden Hogeschool’). Je bent overigens niet verplicht de boeken via deze site 
te bestellen. 
 
 

Werkplekleren 
Van Bureau Werkplekleren heb je een link ontvangen of ontvang je een link waarmee je een werkplek 
kunt aanvragen. Heb je inmiddels wel een link ontvangen maar nog geen werkplek aangevraagd, doe 
dit dan zo spoedig mogelijk. Vanaf week 41 (6 oktober 2020) begint het werkplekleren. Heb je vragen 
over het werkplekleren of heb je geen link ontvangen, stuur dan een mail naar Bureau Werkplekleren 
via emailadres pabowerkplekleren@nhlstenden.com.  
Inhoudelijke vragen kun je stellen aan je begeleider tijdens het PPI college op de eerste collegedag. 
 

Aan de eerstejaars studenten van de Opleiding 
tot leraar Basisonderwijs, lesplaats Emmen 

Datum: Kenmerk: Contactpersoon: E-mailadres: 
10 juli 2020 Start studiejaar Rob van ‘t Veer rob.van.t.veer@nhlstenden.com   
 
Plaats: Uw kenmerk: Telefoonnummer:  
Emmen Propedeuseteam 0657425465  
 
Onderwerp:  Start studiejaar 2020-2021 
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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 2020 niet bent ingeschreven voor het studiejaar 2020-2021, 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 MyCard 
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 (MyCard) 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. Je kunt Student Info bereiken op 
werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer +31 58 244 1155 of via mail 
studentinfo@nhlstenden.com.  
 
Aanmelding intrekken 
Mocht je nog van opleiding veranderen of je aanmelding in willen/moeten trekken wijzig dit dan op tijd 
in Studielink, in ieder geval (ruim) voor 1 september 2020. 
 
We stellen het tevens erg op prijs dat je dit behalve via Studielink óók nog per mail aan ons laat weten 
door een mail te sturen aan : nicolien.oosting@nhlstenden.com.  
 
Het secretariaat van de opleiding is weer bereikbaar vanaf 17 augustus a.s. via mail 
nicolien.oosting@nhlstenden.com / 0591-853121 / 06-19281284.  
 
Tot slot wensen we je een prettige vakantie en graag tot ziens! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jantine Kuijpers, 
Directeur Academie Primair Onderwijs NHL Stenden Hogeschool 
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