
Beste student,  

  

Hierbij heten wij je van harte welkom als student van de opleiding Elektrotechniek van NHL Stenden Hogeschool. Wij vinden 

het fijn dat je voor ons hebt gekozen en hopen dat je een mooie studieperiode bij ons zult ervaren. Hieronder vind je 

praktische informatie met betrekking tot de start van jouw studie.  

  

Hogeschoolportal en account  

De informatie die je tijdens je opleiding nodig hebt, staat op het hogeschoolportaal start.nhlstenden.com. Daarop kun je 

inloggen met het account dat je bij je inschrijving krijgt. De gebruikersnaam van het account is hetzelfde als het e-mailadres 

dat je van NHL Stenden hogeschool krijgt (eindigend op @student.nhlstenden.com). Als nieuwe student is het belangrijk dat 

je dit account activeert. De inhoud van de hogeschoolportal wordt in de startbijeenkomst verder uitgelegd, maar je kunt er 

al kijken zodra je kan inloggen.  

  

StudyStartWeek  

Alle informatie over jouw StudyStartWeek, je eerste week bij de opleiding, staat op onze website: studystartweek.com. Ook 

het e-mailadres dat je als student van de hogeschool krijgt (eindigend op student.nhlstenden.com) wordt gebruikt in de 

communicatie. Hou deze dus ook in de gaten!  

 

Introductie activiteit 
Op donderdagmiddag 26 augustus kun je tijdens diverse activiteiten bij ‘De Grote Wielen’ kennismaken met je 
medestudenten. Je wordt om 13.00 uur verwacht bij Copini Buitensport, Butlan 4, 8926 XH, Leeuwarden. Daar zul je worden 
ingedeeld in een team en dan start om 13.30 uur het programma. Het wordt een variatie van samenwerkingsopdrachten, 
deels fysiek en deels in de vorm van braingames. Het programma duurt tot 16.30 uur. Daarna is er tijd om je om te kleden en 
je op te frissen waarna we om 17.00 uur de dag afsluiten met een BBQ. Vergeet geen droge kleren mee te nemen! 
 
Voor deze introductie activiteit wordt wel een eigen bijdrage van € 25,-  gevraagd. Aanmelden en betalen hiervoor gaat via 
de link NHL Stenden webshop. 
 
Startbijeenkomst 

Op vrijdag 27 augustus is er van 10:00-15:00 uur een startbijeenkomst Elektrotechniek. Deze bijeenkomst vindt plaats op 

NHL Stenden, Rengerslaan 10. Ontvangst om 9.45 uur in de centrale hal en om 10.00 uur start de bijeenkomst in lokaal 

B0.089. Tijdens deze bijeenkomst ontvang je praktische informatie over de opleiding en er vindt een rondleiding plaats. 

Aansluitend is dan de aftrap van het Project gepland. 

  

Lesrooster  

De lessen van periode 1 starten in de week van maandag 30 augustus 2021. Het lesrooster wordt woensdag 25 augustus via 

de tegel Roosters/Schedules op start.nhlstenden.com gepubliceerd.  

  

Boekenlijst  

De boekenlijst staat op www.studystore.nl. Kies NHL Stenden Hogeschool - locatie Leeuwarden -  Academie Technology & 

Innovation - opleiding Elektrotechniek – jaar 1. De boekenlijsten staan vanaf ongeveer half juli online. Vergeet niet op tijd je 

boeken voor de eerste periode te bestellen. Je kunt de boeken ook aanschaffen bij een andere boekhandel dan de 

StudyStore. En let op: niet alle boeken zijn verplicht. Sommige worden aangeraden als naslagwerk.  

  

In de zomervakantie is de opleiding gesloten van 12 juli 2021 t/m 22 augustus 2021. Voor vragen over je inschrijving kun je 

tijdens de gehele vakantieperiode terecht bij het loket van Student Info van NHL Stenden Hogeschool, tel 058 – 244 1155 / 

studentinfo@nhlstenden.com.  

  

Tot slot wens ik je, ook namens alle collega’s, een goede vakantie toe.  

  

Met vriendelijke groeten,  

  

Harry van der Pol  

Opleidingscoördinator Elektrotechniek 
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