
Programma HBO-V startweek 35  
Maandag 30 augustus t/m donderdag 2 september 2021. 
Studenten HBOV voltijd- regulier 
 
De volgende bijeenkomsten staan gepland voor de eerste onderwijsweek.  
 
 
MAANDAG 30 AUGUSTUS OF DINSDAG 31 AUGUSTUS: BIJEENKOMST 1 (CA. 4 UUR)  
 
De eerste bijeenkomst start op maandag 30 augustus of dinsdag 31 augustus. Dit hangt af van de 
studiecoach die aan jouw klas is gekoppeld.  
 

  Datum/ Tijd    Wat mag je verwachten?  
  Maandag 30 augustus tussen 10:00  en          

  15:00 
  of  
 
  Dinsdag 31 augustus tussen 10:00  en  

  15:00 uur  

  Kennismaking en introductie  

 
▪ Welkom door studiecoach 
▪ Kennismakingsactiviteit door de stad  

 

Het doel van deze bijeenkomst is het kennismaken met je nieuwe klasgenoten en met je studiecoach.  
Van je studiecoach krijg je in week 34 een uitnodiging per mail voor deze bijeenkomst op een door de 
studiecoach nader te bepalen buitenlocatie. Zorg voor makkelijk zittende kleding en schoenen waar 
je een stukje op kunt wandelen.  
 
 
DONDERDAG 2 SEPTEMBER:  BIJEENKOMST 2 (CA. 3 UUR)  
 
De tweede bijeenkomst vindt plaats op donderdag 2 september in het hoofdgebouw van NHL 
Stenden. Afhankelijk van de klas waarin je bent ingedeeld zal je voor de ochtend of voor de middag 
worden uitgenodigd.  
 

Datum/ Tijd Wat mag je verwachten? 
Donderdag 2 september 

 
 
Tussen 10.00 en 14.30uur 

Praktische informatie over: 

 
▪ Intranet en Blackboard/ Progress: hoe krijg ik toegang en 

waar kan ik informatie vinden? 
▪ Hoe ziet een studiejaar eruit? (semesters-periodes-

onderwijs/toetsweken) 
▪ Opbouw van de opleiding en specifiek het eerste jaar. 
▪ Het lesrooster voor de komende weken. 

▪ De voorbereiding voor volgende week. 
 

En daarnaast er is ruim gelegenheid om al je vragen te stellen.  

 
Van je studiecoach krijg je praktische informatie die nodig is om wegwijs te worden binnen de 
opleiding. Hierbij kun je denken aan het onderwijsprogramma, de literatuurlijst en waar je informatie 
kunt vinden over toetsing. Vervolgens zullen tweede jaars studenten een rondleiding verzorgen door 
het gebouw, waarbij relevante hotspots worden aangedaan.  
 

 


