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Onderwerp:

Start studie CMD Leeuwarden

Beste CMD-er,
Namens alle medewerkers van de opleiding Communication & Multimedia Design van NHL Stenden Hogeschool heten
we je van harte welkom bij onze opleiding. We hopen dat je een prettige en leerzame tijd bij ons zult hebben en dat
zal blijken dat je de juiste studiekeuze hebt gemaakt.
In deze brief zullen we je informeren over de start van het studiejaar en hoe dat georganiseerd gaat worden met het
oog op de maatregelen die opgesteld zijn door de RIVM. In grote lijnen komt het erop neer dat het onderwijs een
combinatie zal zijn van online en offline activiteiten.
Voor de communicatie binnen de opleiding en voor online onderwijsactiviteiten werken we met het programma
Microsoft Teams. Het is daarom van belang dat je je inschrijving voor de opleiding zo spoedig mogelijk compleet
maakt en je NHL Stenden account voor de start van het studiejaar activeert, zodat je kan inloggen in Microsoft Teams..
Meer over het inschrijven vind je in de bijlage van deze brief.
Alle eerstejaars studenten worden door ons ingedeeld in een groep van maximaal 30 studenten. Deze groepen
noemen we bij CMD community’s. Binnen deze community’s werk je samen en word je begeleid door twee docenten
die we community-eigenaren noemen. De indeling van de community’s zal plaatsvinden in de week van 23 augustus,
daarover ontvang je in die week een bericht via de mail.
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Je studie bij CMD start met een introductieweek van dinsdag 24 augustus t/m donderdag 26 augustus. Meer
informatie over de introductieweek vind je in de bijlage.
Daar waar de introductieweek in het teken staat van kennismaken met elkaar en de opleiding, start je vanaf de
tweede week met studieprojecten voor echte opdrachtgevers:
Ø Kickstart-project
Van maandag 30 augustus 2021 t/m 3 september een kort project van een week. Tijdens dit project maak je
kennis met onze werkwijze. Dit project start op maandag met een briefing van een opdrachtgever en eindigt
op vrijdag met een presentatie van elke community. Op de andere dagen werk je met de hele community
samen aan het project met behulp van werkvormen.
Ø Project periode 1
Op maandag 6 september start een project van 6 weken voor een andere opdrachtgever. Voor dit project
worden binnen de community’s projectgroepen gemaakt van 5 à 6 studenten. Ook dit project start met een
briefing van een opdrachtgever en eindigt met presentaties. Tijdens dit project is er ook een uitgebreid
aanbod van colleges, werkvormen en andere onderwijsactiviteiten.
Voor deze twee projecten volgt een rooster die je eind augustus ontvangt. Hierin zal ook expliciet vermeld staan
welke onderwijsactiviteiten je volgt via Microsoft Teams, en voor welke je in een lokaal moet zijn.
Hieronder volgt een weekoverzicht van periode 1:
Week 34
Week 35
Week 36
Week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41
Week 42
Week 43
Week 44

24-08 / 27-08
30-08 / 03-09
06-09 / 10-09
13-09 / 17-09
20-09 / 24-09
27-09 / 01-10
04-10 / 08-10
11-10 / 15-10
18-10 / 22-10
25-10 / 29-10
01-11 / 05-11

Introductieweek
Kickstart-project
Project periode 1
Project periode 1
Project periode 1
Project periode 1
Project periode 1
Project periode 1
Herfstvakantie
Assessmentweek
Assessmentweek

Voor vragen kan je bellen of mailen met het de gegevens die staan in het briefhoofd, dit kan vanaf 23 augustus 2021.
We wensen je een fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet,

Niek Heegen

Pauline Stoel

Coördinatoren Propedeuse Communication & Multimedia Design

nhlstenden.com

Bijlage 1
Praktische informatie
Aanmelden/inschrijving voor de opleiding CMD
Je moet je inschrijving zelf regelen via www.studielink.nl. Op de site van NHL Stenden Hogeschool
(www.nhlstenden.com) kun je onder ‘Inschrijven’ informatie vinden over de inschrijfprocedure. Onderneem actie
wanneer je inschrijving nog niet definitief is! Check hiervoor jouw ‘to-do list’ in Studielink. Mocht je nog vragen
hebben over de inschrijving, neem dan gerust contact op met tel. +31 58 244 1155/ studentinfo@nhlstenden.com.
Activeren studenten account
Je krijgt van NHL Stenden een gebruikersnaam (het wachtwoord maak je zelf), waarmee je toegang kunt krijgen tot de
verschillende ICT-diensten. Als nieuwe student is het belangrijk dat je zorgt, dat je dit account “activeert”. Vanuit de
hogeschool ontvang je ook een studentenpas. Deze kan je voor diverse doeleinden gebruiken zoals: printen/ kopiëren
en betalen in de kantine.
Boekenlijst
De opleiding CMD kent geen verplichte aanschaf van boeken via een boekenlijst. Elke minor/ community heeft zelf
boeken waar je gebruik van kan maken. De docenten kunnen je evt. aanraden welke boeken interessant zijn. Er zijn
ook boeken via de mediatheek te lenen. Hiervoor dien je je studentenpas ook te gebruiken.
Decanaat
Zijn er persoonlijke omstandigheden waarvan het goed is dat we daarvan op de hoogte zijn, dan is het belangrijk om
de decaan en je mentor dit te melden. Je kunt een afspraak met de decaan maken. Deze afspraak kan je inplannen via
tel. +31 58 244 1155/ studentinfo@nhlstenden.com.
Overzicht studieresultaten
Wanneer je bij CMD studeert behaal je EC’s (European Credits). Deze EC’s behaal je door competenties op te nemen
en te laten beoordelen. Je studieresultaten, competenties en bijbehorende EC’s, worden in Progress ingevoerd. Je
kunt met je NHL Stenden-account inloggen om je resultaten te bekijken. Dit kan vanaf oktober 2021.
Studentenstatuut
In het studentenstatuut staat het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleiding CMD. Hierin staat
beschreven hoe de opleiding is ingericht en welke regels er zijn omtrent de assessments en examens bij de opleiding
CMD. Je kunt het studentenstatuut vinden via start.nhlstenden.com, heb je vragen over het statuut dan kun je terecht
bij je mentor.
Overige vragen?
Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, de start van jouw opleiding, betaling en overige vragen, kun je
contact opnemen met NHL Stenden Studentloket: tel. +31 58 244 1155 / studentinfo@nhlstenden.com. Vermeld in je
mail altijd je studentnummer. Ook als je ons belt, is het handig dat je dit nummer bij de hand hebt.
Vanaf 23 juli a.s. kun je deze informatie ook terugvinden op www.StudyStartWeek.com.
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Postadres en telefoonnummer
NHL Stenden Hogeschool
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden - Algemeen telefoonnummer: +31 088 9917000.
Studenten met een binnenlands adres
NHL Stenden Multifunctionele Kaart
Tijdens de zomervakantie ontvang je een nieuwe NHL Stenden Multifunctionele Kaart (MFK) met een
studentnummer. Deze nieuwe kaart wordt naar je huisadres gestuurd. Met de kaart kan je onder meer printen,
parkeren en betalen.

nhlstenden.com

Bijlage 2
Informatie over introductieweek
De introductieweek van CMD Leeuwarden is van dinsdag 24 augustus t/m donderdag 26 augustus en zal
plaatsvinden op school. Locatie Rengerslaan 10, Leeuwarden.
We hebben als introductiecommissie een variërende introductieweek samengesteld die in het teken staat
van kennismaken met elkaar, school, docenten en de stad Leeuwarden.
Als bijdrage voor deze week vragen we van je een bedrag van 25 euro.
Daarvoor dien je een betaling te doen in onze webshop waarvoor hieronder de link te vinden is
https://webshop.nhlstenden.com/nl-NL/Home/ProductSelect/6de87a74-73d7-43db-b633-428cbec4a54a

Vul in het opmerkingenveld ook de maat van het T-shirt- en evt. dieetwensen in.
Hieronder zie je een globaal overzicht van de week, zo weet je hoe laat je wordt verwacht en hoe laat je
weer naar huis kan.
Dinsdag 24 augustus 2021:
Inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur (Er staan studenten van CMD in de centrale hal om je de weg te wijzen)
Start 9:30 uur
Lunch zelf regelen (kan in de stad)
Avondeten wordt geregeld
21:00 uur einde dagprogramma
Woensdag 25 augustus 2021:
Inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur
Start 9:30 uur
Lunch wordt geregeld
17:00 uur einde dagprogramma
Donderdag 26 augustus 2021:
Inloop tussen 9:00 uur en 9:30 uur
Start 9:30 uur
Lunch zelf regelen (kan in de stad)
Avondeten wordt geregeld
21:00 uur einde introductieweek
We zijn veel in de stad Leeuwarden dus bij warm weer is zonnebrand misschien niet heel onverstandig.
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Corona en maatregelen binnen NHL Stenden Hogeschool:
De Hogeschool houdt zich aan de regels van het RIVM. De regels die er op dat moment
gelden worden dan ook in acht gehouden. Ben je niet fit en heb je klachten dan blijf je thuis
en laat je je testen.
Op 13 augustus 2021 neemt de minister een besluit en worden er evt. coronamaatregelen
versoepelt voor het mbo en het Hoger onderwijs. Dit hangt samen met het percentage van
inentingen onder de studenten.
Deze wijzigingen zijn dan ook te vinden op de website van het RIVM.
We spreken je dan ook aan op je verantwoordelijkheid en willen je vragen om een zelftest te
doen voordat je start bij de introductieweek. Is de uitslag positief dan kom je niet naar school.
Is de uitslag negatief dan zien we je graag bij onze introductieweek.
Voor nu wensen we je een fijne zomer en zien we je graag op onze introductieweek.
CMD Leeuwarden
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