
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 23 t/m 27 augustus 2021 
Alle informatie over jouw StudyStartWeek kun je terugvinden op onze website: nhlstenden.com/studystartweek. 
Via www.studystartweek.com zijn er in de week van 23 augustus diverse activiteiten die buiten de opleiding vallen. Je 
mag zelf weten of je daar aan meedoet. 
Tip: download ook de handige StudyStartWeek (SWW) app in de stores.  
 
Informatiebijeenkomst en introductie Ruimtelijke Ontwikkeling 
Informatiebijeenkomst: Op woensdag 25 augustus 2021 om 12.30 uur zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden in 
ruimte H3048. Je maakt kennis met docenten en medestudenten, klassenindeling wordt bekendgemaakt, er wordt 
uitleg gegeven hoe de eerste week eruit ziet en hoe je een goede start maakt met je studie. De boekenlijst tref je aan in 
de bijlage. Of ga naar Studystore.nl, selecteer NHL Stenden hogeschool – Leeuwarden – Technology & Innovation – 
Ruimtelijke Ontwikkeling – Jaar 1. Je kunt de boeken ook bij een andere boekhandel of tweedehands aanschaffen. 
 
Introductie: Op donderdag 26 augustus 2021 gaan we op introductie. Zo leer je je medestudenten beter kennen waar je 
tijdens je studie mee gaat samenwerken! Het betreft een dagvullend programma welke afgesloten wordt met een 
gezellige BBQ!  
 
 
 
 
 
 
 
Locatie Introductie: Outdoor Park Grote Wielen.  

Aan de eerstejaars studenten van de opleiding 
Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 

Datum: Ons kenmerk: Contactpersoon: E-mailadres: 
Juli 2021 210001 Built Environment studentinfo@nhlstenden.c

om 
 
Plaats: Uw kenmerk: Telefoonnummer: Bijlagen:  
Leeuwarden Informatie start studiejaar 088 – 991 7000 - 
 
Onderwerp: 
Start studiejaar 2021-2022 

http://nhlstenden.com/studystartweek
http://www.studystartweek.com/


 

Adres: Bûtlan 1, 8926 XH te Leeuwarden. Naast restaurant de Grote Wielen. 
Kosten introductie: € 25,00. 
 
Via de link https://webshop.nhlstenden.com/nl-NL/Home/ProductSelect/1784a893-2799-4f6d-a57b-bbe5486da434 
kom je in onze webshop. Selecteer de juiste datum (26 augustus). Via deze link meld je je aan en kun je betalen voor de 
introductie. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Introductieprogramma   
9.30 uur Ontvangst/Welkom 
10.00 - 12.30 uur Activiteit 1 
12.30 - 13.00 uur Lunchpauze, zelf lunchpakket meenemen 
13.00 - 15.30 uur Activiteit 2 
vanaf +/- 16.00 uur BBQ 

 
Wat neem je mee: 
Sportieve kleding (aangepast aan het weer), oude sportschoenen (geen laarzen of sandalen), lange sportieve broek, een 
handdoek, plastic tas voor mogelijk natte kleding en reserve kleding. 
 
BBQ: We houden rekening met de vegetariërs onder ons, maar heb je specifieke dieetwensen of zijn er dingen waar we 
rekening mee moeten houden? Stuur dan een mail naar marinka.mol@nhlstenden.com.  
 
De lessen starten op maandag 30 augustus 2021. 
 
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 (te downloaden via de site 
www.studystartweek.com).  
 
In de zomervakantie is de afdeling Built Environment gesloten van 10 juli 2021 t/m 23 augustus 2021. Voor vragen kun 
je altijd (inclusief zomervakantie) terecht bij het loket van Student Info van NHL Stenden Hogeschool, tel 058 – 244 1155 
/ studentinfo@nhlstenden.com.  

Tot ziens op woensdag 25 augustus a.s. We wensen je een fijne zomervakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
 

 
Cornelis Wartena 
Teamleider afdeling Built Environment  
 
Bijlage: Boekenlijst 
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