
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste student, 

 
Van harte welkom bij de opleiding Ad Online Contentcreator van de Academie Communication & Creative Business van NHL 

Stenden Hogeschool. Leuk dat je bij ons komt studeren en we wensen je een inspirerend studiejaar.  

 

Introductie van de opleiding 

De introductie van de opleiding Ad Online Contentcreator is een hackathon. Deze vindt plaats van donderdag 26 augustus 13.00 

uur tot vrijdag 27 augustus 13.00 uur. Je krijgt hier ook te horen in welke klas je bent geplaatst en informatie over je rooster. We 

beginnen de hackathon vanaf NHL Stenden in Leeuwarden (lokaal A.063), meer info hierover volgt. Het programma op 

donderdag gaat door tot in de avond. Vrijdagochtend vroeg word je weer in Leeuwarden verwacht. De kosten voor de 

introductie bedragen €25. 

 

Meld je nu aan voor de hackathon 

We verwachten uiteraard dat je bij de Hackathon aanwezig bent. Meld je daarom uiterlijk maandag 16 augustus aan voor de 

introductie via onze website. Heb je allergieën of dieetwensen? Geef dit dan aan in het opmerkingenveld van het formulier. Woon 

je in (de buurt van) Leeuwarden en heb jij slaapplek voor iemand die verderop in het land woont? Of woon jij zo ver weg dat je nu 

al opkijkt tegen de treinreis van vrijdagochtend? Geef dit dan ook aan bij de opmerkingen. Meld je direct aan via het formulier. 

Over de hackathon krijg je nog meer informatie. Houd je mail daarom tijdens de vakantie in de gaten en volg alvast het 

Instagramaccount @online.contentcreator en het YouTubekanaal Ad Online Contentcreator.     

 

Aanmelding en inschrijving 

Omdat we nog een klein deel van de lessen online aanbieden, is het uiterst belangrijk dat de inschrijving volledig voltooid is. 

Onderneem actie wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Je moet je inschrijving zelf regelen via www.studielink.nl. Op de 

site van de NHL Stenden Hogeschool www.nhlstenden.com kun je via Menu: Studiekeuze onder ‘Studeren bij NHL Stenden/ 

Inschrijven voor een opleiding’ informatie vinden over de inschrijfprocedure. Alleen met een studentenaccount heb je toegang 

tot de online omgeving. Inschrijving is mogelijk tot en met 31 augustus 2021. 

Activeren NHL Stenden-account 

Als je inschrijving is voltooid, krijg je van NHL Stenden Hogeschool op je privémail een bericht hoe je je nhlstenden-account 

moet activeren. Met dit account krijg je toegang tot de online studieomgeving en de verschillende ICT-diensten van de NHL 

Aan de eerstejaarsstudenten Ad Online Contentcreator  

 

 

 

Datum: Ons kenmerk: E-mailadres:  

Juli 2021 3724/accb/sd studentinfo@nhlstenden.com  

 

Plaats: Uw kenmerk: Telefoonnummer: Bijlagen:  

Leeuwarden Start studiejaar 058-244 1155 2 

 

Onderwerp: 

Informatie start studiejaar 2021-2022 

https://webshop.nhlstenden.com/en-US/Home/ProductSelect/02cef70c-d883-42e4-b577-b7a8bfc9681f
https://webshop.nhlstenden.com/en-US/Home/ProductSelect/02cef70c-d883-42e4-b577-b7a8bfc9681f
https://www.instagram.com/online.contentcreator/
https://www.youtube.com/c/adonlinecontentcreator
http://www.studielink.nl/
http://www.nhlstenden.com/


 

Stenden Hogeschool via http://start.nhlstenden.com. Als nieuwe student is het belangrijk dat je zorgt dat je dit account 

activeert. 

 

Laptop 

Om deel te kunnen nemen aan het online onderwijs moet je over een laptop, pc of ander device beschikken met camera, 

geluid en een stabiele internetverbinding. Zodra je inschrijving rond is, kun je via surfspot https://www.surfspot.nl software 

downloaden tegen een studententarief.  

 
Algemene introductie van NHL Stenden Hogeschool 

Daarnaast organiseert NHL Stenden Hogeschool de StudyStartWeek. Deze gaat van start op maandag 23 augustus 2021. Meer 

informatie over deze week en het programma vind je op: www.studystartweek.com.  

 

Boekenlijst 

Bij deze brief tref je de boekenlijst van het eerste studiejaar aan. Het is van belang dat je tijdig over de juiste studieboeken en –

materialen beschikt. Mocht je besluiten om je studieboeken via Studystore te bestellen, ga dan naar  

www.studystore.nl/instelling/NHL-Stenden-Hogeschool/Leeuwarden/AD-Online-Contentcreator. 

 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan kun je terecht bij het loket van Student info van NHL Stenden 

Hogeschool, telefoonnummer 058 - 244 1155 of via e-mail studentinfo@nhlstenden.com. Tijdens de zomervakantie zijn zij 

geopend van 08.30-16.30 uur (week 30 en week 31 van 09.00 – 13. 00 uur) 

 

 

We wensen je een prettige vakantie en graag tot ziens op donderdag 26 augustus. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

De docenten en medewerkers opleiding Ad Online Contentcreator 

 

 

Bijlagen: 

• boekenlijst,  

• info decanaat 

 

 

 

http://start.nhlstenden.com/
http://www.studystartweek.com/
http://www.studystore.nl/instelling/NHL-Stenden-Hogeschool/Leeuwarden/AD-Online-Contentcreator
mailto:istudy@stenden.com


Ad Online Contentcreator, Jaar 1
NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | AD Online Contentcreator
Pakketnummer BL071835
2021 - 2022
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2021/bl071835/ad-online-contentcreator-jaar-1

DEFINITIEF B-reeds in bezit V-verplicht A-aanbevolen

Tijdens de opleiding werk je met verschillende Adobe-programma’s (Adobe Creative Cloud). Hiervoor moet je het programma zelf aanschaffen via surfspot.nl (€ 132,75 euro per
jaar).

Jaar 1

9789001875213 Creativiteit in communicatie  V € 44,95
Jong, Marijn de | Noordhoff | Druk: 1 | Boek

Tekstregel Hogeschooltaal

Ga naar www.hogeschooltaal.nl, klik op ‘bestellen’ en kies vervolgens voor ‘NHL Stenden’. Klik vervolgens het pakket aan dat je nodig hebt voor jouw
opleiding. Eenmaal in de webshop heb je keuze uit meerdere Hogeschooltaalpakketten, taal Nederlands. Klik degene aan die jij nodig hebt voor jouw
opleiding en ga door naar afrekenen via iDeal, €55,--. Vul hier jouw studentgegevens in en kies de juiste opleiding. Reken tenslotte af. Na het
afrekenen krijg je automatisch een bericht van Hogeschooltaal met jouw inloggegevens.

9789001820589 Basisboek Customer Journey  V € 33,95
Stephan van Slooten, Berry Veldhoen, Wilfred Achthoven, Joep van Rensch, Bart van Ratingen(red.)

9789024404728 Invloed de zes geheimen van het overtuigen  V € 28,95
Cialdini, Robert B. | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 6 | Boek

9789024424870 Beeldtaal  V € 42,95
Broek, Jos van den | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 3 | Boek

9789089654403 Handboek Online Redactie  V € 34,99
Poort, Geert Wert, Corona de | Uitgeverij Thema | Druk: 1 | Boek

Tekstregel Obi4wan | Online monitoringtool | educatieve licentie aanschaffen via surfspot.nl c. € 15,-

9789001749880 Essentie van communicatie  V € 34,95
Michels, Wil | Noordhoff | Druk: 4 | Boek

Tekstregel Edumundo: Marketingcommunicatie generiek 2021-2022
Aanschaf via Edumundo.nl en betaling via Ideal, € 56,-

Totaalbedrag verplichte artikelen: € 220,74
Totaalbedrag niet verplichte artikelen: € 0,00

Totaalbedrag: € 220,74

Studieboeken bestellen bij Studystore

Deze leermiddelenlijst is samengesteld door de opleiding en Studystore. Kijk voor de actuele lijst, prijzen en kortingen op:
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2021/bl071835/ad-online-contentcreator-jaar-1
Voordelen van bestellen bij http://www.studystore.nl
- 5% korting bij 2 of meer Nederlandse studieboeken
- 10% korting op buitenlandse studieboeken
- Extra prijsvoordeel door 2e hands studieboeken
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De studentendecaan is er voor jou!
De studentendecaan denkt met je mee: 

   bij alles wat je wilt bespreken dat nu 
of in de toekomst van invloed is op 
je studie

   bij vragen rondom het studieadvies 
in het eerste jaar

   bij studieproblemen
   bij vragen rondom (het voorkomen 

van) studievertraging 
   als je te maken hebt met bijzondere 

persoonlijke omstandigheden,  
bijvoorbeeld wanneer je je studie 
combineert met mantelzorg,  
topsport of ouderschap

   wanneer je studeert met een  
(chronische) ziekte, psychische of 
lichamelijke klachten, dyslexie/ 
dyscalculie, AD(H) of ASS 

   voor informatie over financiële  
regelingen bij bijzondere  
omstandigheden

   voor informatie over wet- en  
regelgeving: rechten, plichten  
en procedures.

Wat kun je van de studenten- 
decaan verwachten?
Samen met de studentendecaan  
bespreek je jouw situatie en zoek je naar 
passende oplossingen om jouw studie 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Hoe zit het met je privacy?
De studentendecaan heeft een  
onafhankelijke positie en de gesprekken 
zijn vertrouwelijk.  

Contact leggen met een  
studentendecaan?

   Inloopspreekuur | Loop binnen bij 
ons inloopspreekuur in Leeuwarden 
voor korte vragen of om iets af te 
geven. Kijk op nhlstendendecanaat.nl 
voor tijden en locatie van het inloop-
spreekuur. 

   Afspraak | Maak een afspraak (als je 
wat meer tijd nodig hebt) via  
Student Info, 058-2441155.  
Voor studenten in Emmen  
0591-853192,  
studentinfo.emmen@nhlstenden.com.

   Mail | Je kunt je vraag ook mailen naar 
decanaat@nhlstenden.com.

   Online | Of vind het antwoord  
op je vraag online via 
nhlstendendecanaat.nl. 

Studentendecanaat  
op NHL Stenden
Onafhankelijk en vertrouwelijk



The Student Counselling Office is 
here for you!
With the Student Counsellor you can 
discuss: 

   Everything that may have an  
influence on your studies in the 
present or future that you would like 
to discuss

   Any questions around your study 
recommendation in the first year

   Study problems
   Questions with respect to (the  

prevention of) study delays
   Any unique personal circum- 

stances that may affect your studies, 
for example if you are combining 
your studies with being a caregiver, 
an athlete or a parent

   Your situation if you are studying 
with a (chronic) disease, psycho- 
logical or physical problems,  
dyslexia/dyscalculia AD(H) or ASS

   Information about financial  
regulations in unique circumstances

   Information about legislation and 
regulations: rights, responsibilities 
and procedures.

What can you expect form the  
Student Counselling Office?
Together with the student counsellor, 
we discuss your case and look for  
suitable solutions to allow your studies 
to progress as smoothly as possible.

What about my privacy?
The Student Counselling Office is an 
impartial and independent entity and all 
conversations are confidential.  

How can I get in touch with a  
Student Counsellor?

   Walk-in consultation hours | If you 
have a quick question or you need to 
drop something off just come along 
during our walk-in consultation hours 
in Leeuwarden. Check for the time 
and location of these walk-in 
consultation hours on  
nhlstendendecanaat.com.

   Appointments | Make an appointment 
(if you need a longer consultation)  
via Student Info, 058-2441155.  
Students in Emmen should use  
0591-853192,  
studentinfo.emmen@nhlstenden.com.

   Mail | You can also send any  
requests or questions by email to 
decanaat@nhlstenden.com.

   Online | Or find your answer online 
via nhlstendendecanaat.com.

Student Counselling 
Office at NHL Stenden
Independent and confidential




