
 

 

 

 

  
Studiestartweek 2021-2022 
 
 
Beste student, 
 
Hierbij heten wij je van harte welkom bij de opleiding Werktuigbouw van NHL 
Stenden Hogeschool. Wij vinden het fijn dat je voor ons hebt gekozen en 
hopen dat je een mooie studieperiode zult hebben. In deze brief vind je praktische informatie met 
betrekking tot de start van jouw studie. 
 
StudyStartWeek 2021 
De StudyStartweek van NHL Stenden Hogeschool gaat van start op maandag 23 augustus 2021 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: 
https://www.studystartweek.com/nl/werktuigbouwkunde/.  
 
Donderdagochtend 26 augustus is er een activiteit op school waarbij iedereen aanwezig moet zijn. Het 
middagprogramma is niet verplicht, maar wel een hele mooie manier om je klasgenoten te leren kennen. 
De lessen starten op maandag 30 augustus 2021. Je vindt alle belangrijke informatie op 
https://start.nhlstenden.com/. Hier vind je ook een tegel met het “rooster".  
 
In de zomervakantie is het docententeam van Werktuigbouwkunde van 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021 
niet bereikbaar. Voor vragen over je inschrijving kun je tijdens de vakantieperiode terecht bij het loket van 
Student Info van NHL Stenden Hogeschool, tel 058 - 244 1155 / studentinfo@nhlstenden.com. 
 
Programma 

Dag  Tijd  Activiteit  Locatie  

Maandag                  
23 augustus 2021 

Zie 
www.studystartweek.com  

Feestelijke opening van het 
komende studiejaar  

Rengerslaan 

Donderdag 
26 augustus 2021 

09.00-12.00 uur Start Introductie WTB 
Leeuwarden  
 

Centrale hal, 
Rengerslaan 
10 
 

 12.00-13.00 uur Lunchen en verplaatsen naar 
Butlan 4.  
 
Je kan lunchen in de kantine 
van NHL Stenden of zelf een 
lunch meenemen. 
 
Let op: vanuit school ongeveer 
8 minuten met de auto en een 
dik kwartier fietsen. KOM OP 
TIJD! 
 

 

Donderdag 
26 augustus 2021 

13.00-…… uur Activiteitenmiddag met BBQ 
(bij de Grote Wielen) 
 

Butlan 4, 
Leeuwarden 

 
Locatie (ochtend) 
NHL Stenden Hogeschool  
Rengerslaan 10 
8917 DD Leeuwarden  
 
Verplicht en vrijwillig 
De introductie van werktuigbouwkunde op donderdagochtend is een verplicht onderdeel. Het is de 
bedoeling om deze dag op een ontspannen manier een beeld te krijgen van de opleiding en elkaar beter 
te leren kennen. We gaan er vanuit dat je deelneemt aan alle georganiseerde activiteiten. Mocht je 
onverhoopt of om wat voor reden dan ook niet aan het middagprogramma kunnen deelnemen, dan graag 
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even overleg met Jelle Kazimier via jelle.kazimier@nhlstenden.com. Aan de 
overige evenementen van de Studiestartweek (zoals het LEIP) kun je naar 
eigen inzicht deelnemen. 
 
Boekenlijst 
Bij Studystore (www.studystore.nl) vind je de boekenlijsten van de opleiding. 
We raden je aan om de boeken bijtijds te bestellen zodat je de eerste 
studiedag direct een goede start kunt maken. Let op! Alleen de boeken waar bij 
vermeld staat: “Verplicht” moet je aanschaffen. De boeken waar bij vermeld staat: “In overleg met 
docent” hoef je nog niet te kopen. Het is ook voldoende eerst alleen de boeken van periode 1 aan te 
schaffen, de rest kan in de loop van het jaar ook nog wel. Mocht jouw boekenlijst nog niet online 
staan, probeer het later dan nog een keer.  
 
Middagactiviteit 
Op donderdag 26 augustus 2021 word je om 09.00 uur! verwacht in de centrale hal (gebouw 
Rengerslaan 10) voor de start van de introductie. Het doel van het introductie is kennismaken met de 
opleiding, docenten en, niet onbelangrijk, je medestudenten.  

 
Aanmelden via de link: https://webshop.stenden.com/  
Selecteer Study Program: Academie Technology & Innovation  
Locatie: Leeuwarden  
Product: Introductie activiteit Werktuigbouwkunde 26 augustus 2021 
 
De kosten voor de middagactiviteit van de introductie bedraagt € 25,= per persoon en betaal je via de 
webshop. Let op: zonder betaling via de webshop geen deelname. Voor € 25,= krijg je leuke 
buitensportactiviteiten met afsluitend een BBQ en 3 consumptiemunten. Extra munten zijn ter plekke 
aan te schaffen. 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. 
 
Adres Activiteit:  
Copini Buitensport 
Butlan 4 
8926 XH Leeuwarden 
http://www.copinibuitensport.nl  
058 203 8052 
 
We beginnen precies om 13.00 uur, dus kom op tijd. Houd er rekening mee dat je nat en vies kan 
worden. Neem eventueel droge en schone kleren/schoenen mee. Rond 17.00 uur beginnen we met 
de BBQ.  
 
Tot slot wens ik je, mede namens alle collega's, een goede vakantie toe en tot donderdag 26 augustus 
2021! 
 
Met hartelijke groeten, 
 
De SSW organisatie 
Jelle Kazimier 
NHL Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden  
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