
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste student, 

 
Van harte welkom bij de opleiding Communicatie van de Academie Communication & Creative Business van NHL Stenden 

Hogeschool. Leuk dat je bij ons komt studeren en we wensen je een inspirerend studiejaar. Graag wijzen we je op enkele 

belangrijke aandachtspunten. 

 

Aanmelding en inschrijving 

Het is 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 NHL Stenden Hogeschool www.nhlstenden.com vind je 

onderaan de pagina informatie over Studeren bij NHL Stenden, Inschrijven: hoe doe je dat? Alleen met een studentenaccount 

heb je toegang tot de online omgeving. Inschrijving is mogelijk tot en met 31 augustus 2022. 

 

Activeren NHL Stenden-account 

Als je inschrijving is voltooid, krijg je van NHL Stenden Hogeschool op je privé-e-mail 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 NHL 

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

account activeert. 

 

Laptop 

Om deel te kunnen nemen aan (online) lessen moet je over een laptop of pc 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. 

 

  

Aan eerstejaarsstudenten Communicatie 

 

 

Datum: Ons kenmerk: E-mailadres:  

Juli 2022 3733/accb/sd studentinfo@nhlstenden.com  

 

Plaats: Uw kenmerk: Telefoonnummer: Bijlagen:  

Leeuwarden Start studiejaar 058-244 1155 3 

 

Onderwerp: 

Informatie start studiejaar 2022-2023 

http://www.studielink.nl/
http://www.nhlstenden.com/


 

Introductie van de opleiding 

Op donderdag 25 augustus start je met alle nieuwe eerstejaarsstudenten van de opleiding Communicatie bij NHL Stenden 

Hogeschool, Rengerslaan 8. Dit is het voormalige Stendengebouw, het gebouw met de rode kozijnen in Leeuwarden en je kunt 

het bereiken vanaf het station met lijn 612, richting NHL Stenden Hogeschool. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

10.00 uur Ontvangst in lokaal 2.48 (gebouw Rengerslaan 8) 

10.45 – 12.15 uur Informatie over de opleiding en introductiemiddag / 

 Kennismaking met je klas en je studieloopbaanbegeleider (slb’er) 

 

De opleiding Communicatie organiseert een tweedaagse introductie: Time to Communicate! Voor een goede start van je 

opleiding adviseren we je hieraan mee te doen. Alle informatie vind je in bijgaande flyer. Daarnaast organiseert NHL Stenden 

Hogeschool de StudyStartWeek. 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 

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

https://www.studystore.nl/boekenlijst/NHL-Stenden-Hogeschool/2022/BL071442/Communicatie-Jaar-1  
 
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, 31 en week 32 van 09.00 – 13.00 uur) 

 

 

We wensen je een prettige vakantie en graag tot ziens op donderdag 25 augustus.  

 

 
Met vriendelijke groet,  

De docenten en medewerkers opleiding Communicatie  

Bijlagen:  

• boekenlijst 

• flyer van de introductie 

• info decanaat 

 

 

 

 

http://www.studystartweek.com/
https://www.studystore.nl/boekenlijst/NHL-Stenden-Hogeschool/2022/BL071442/Communicatie-Jaar-1
mailto:istudy@stenden.com


Communicatie, Jaar 1
NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | Communicatie
Pakketnummer BL071442
2022 - 2023
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2022/bl071442/communicatie-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 (€ 129,50 euro per
jaar).

Leermiddelenlijst (verplicht)

Literatuur

9789001738884 Psychologie en sociologie  V € 50,95
Wijsman, Ella | Noordhoff | Druk: 8 | Boek

Tekstregel Edubook Marketing 2022-2023 - Het Edubook Marketing moet rechtstreeks worden aangeschaft via
https://nhlstenden.myedumundo.com/Login voor een bedrag van € 39,50.

9789046906224 Diversiteitscompetentie  V € 39,50
Hoffman, Edwin | Uitgeverij Coutinho BV | Druk: 1 | Boek

9789001875213 Creativiteit in communicatie  V € 49,95
Jong, Marijn de | Noordhoff | Druk: 1 | Boek

9789001899950 Marketingcommunicatiestrategie  V € 83,95
Floor & Van Raaij | Noordhoff | Druk: 8 | Boek

9789047009610 Draaiboek gedragsverandering  V € 20,00
Hermsen, Sander | Uitgeverij Augustus | Druk: 7 | Boek

9789043035286 Effectief eventmanagement, 5e editie met MyLab NL toegangscode  V € 40,95
Klaassen, Lenny | Pearson Education | Druk: 5 | Boek

Tekstregel Werkmap Een economische kijk op de wereld ontdekken, beschikbaar via Blackboard

Tekstregel Hogeschooltaal

Schaf via www.hogeschooltaal.nl een licentie aan voor Hogeschooltaal Nederlands en Engels. Druk op de knop ‘direct bestellen’ en kies vervolgens je
hogeschool en opleiding. Je betaalt € 82,50 voor 5 jaar lang onbeperkt toegang. (verplicht)

9789024424870 Beeldtaal  V € 45,50
Broek, Jos van den | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 3 | Boek

9789024424894 Kernbegrippen van professionele communicatie  V € 34,50
Zweekhorst, Paula | Boom uitgevers Amsterdam | Druk: 2 | Boek

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

9789001895440 Dit is onderzoek! incl. toegang tot Prepzone  V € 40,95
Baarda, B. | Noordhoff | Druk: 3 | Boek

Tekstregel CASI: Communicatie Activatie Strategie Instrument (op Blackboard)
Map met pdf’s op Blackboard

Totaalbedrag verplichte artikelen: € 441,24
Totaalbedrag niet verplichte artikelen: € 0,00

Totaalbedrag: € 441,24
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Communicatie, Jaar 1
NHL Stenden Hogeschool | Leeuwarden | Communicatie
Pakketnummer BL071442
2022 - 2023
https://www.studystore.nl/boekenlijst/nhl-stenden-hogeschool/2022/bl071442/communicatie-jaar-1

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

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/2022/bl071442/communicatie-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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YOU’RE INVITED! 

Een goed begin is meer dan het halve werk.  
Om het schooljaar spetterend te starten 
hebben we voor jou en je studiegenoten 
een tweedaagse introductie georganiseerd. 
Tijdens deze dagen leer jij je klasgenoten, je 
docenten en de studentenstad Leeuwarden 
beter kennen. Het is de basis voor een ge-
zellig studiejaar, dus dit wil je niet missen! In 
deze uitnodiging vind je alle informatie over 
deze introductie.  

 
Meld je aan en laat de voorpret beginnen! 

TIME TO  
COMMUNICATE!

WANNEER 
25 & 26 augustus 

START 
25 augustus om 
10:00 
 
WAAR 
Gebouw Stenden 
Rengerslaan 8 
 
KOSTEN 
35,- 
 
 

️

https://forms.office.com/r/QKegW2eNNw


- Een toffe kennismaking met je klasgenoten 
- Een sfeervolle praamvaart door de grachten van het mooie Leeuwarden
- Dineren bij Eetcafé Het Leven Leeuwarden
- Een spetterend feest in de Neushoorn met de hele academie Communicati-
on & Creative Business
- Brunchen bij Het Broodhuys Leeuwarden
- Spellen & groepsactiviteiten om jouw studiegenoten nog beter te leren 
kennen

Volg onze instagrampagina om op  
de hoogte te blijven van alles wat  
er speelt rondom de introductie! 
@intro_communicatie_nhlstenden 

Heb je nog vragen over de introductie?  
Sharon staat voor je klaar!

 Sharon Schellingerhout  
 sharon.schellingerhout@nhlstenden.com  
 +31 623136397  

DIT STAAT JE TE WACHTEN TIJDENS DE INTRODUCTIE 

Brenda Speelman
Docent

Soraya Edo

Tweedejaars studentBerry Tromp

Tweedejaars student

Koen Schouwenburg
Docent

Tweedejaars student

Esmiralda Jonker

Sharon Schellingerhout

Bureau Relations

MEET  
THE TEAM

🤹️

🦭

🥳

https://www.instagram.com/intro_communicatie_nhlstenden/


PROGRAMMA 

09:30  Inloop @Hoofdingang Rengerslaan 8

10:00  Welkom @lokaal Z-2.48 en kennismaking met klas

12:00  Activiteit “Welkom op de campus”

13:00  Lunch

14:00  Kick-off Praamvaren

15:00  Praamvaren 

17:00  Einde Praamvaren

18:00  Diner @Eetcafé Het Leven

21:00  Academiefeest @De Neushoorn 

00:30  Einde feest (einde introductie dag 1)

10:00  Brunch @Het Broodhuys Leeuwarden

11:15  Spel met klas en mentor (SLB-er)

12:45  Pauze

13:15  Crazy 88

14:45  Prijsuitreiking & afsluiting

15:15  Einde introductie

ADRESSEN

NHL Stenden Rengerslaan 8 8917 DD Leeuwarden

Eetcafe het Leven Druifstreek 57–59 8811 LH Leeuwarden

Neushoorn Ruiterskwartier 41 8911 BP Leeuwarden

Broodhuys Nieuwestad 99 8911 CL Leeuwarden

AANMELDING & BETALING
Aanmelden is simpel: open het formulier, vul je gegevens in en druk op 
verzenden. Je kan het formulier vinden via deze link, of scan deze QR.

De kosten van de introductie bedragen €35. Deze kun je eenvoudig 
betalen via de webshop. Je kan hiervoor ook deze QR code gebruiken.

SELECTEER
Opleiding: Academie Communicatie & Creative Business
Locatie: Leeuwarden
Product: Introductie 2022 opleiding Communicatie
 

90 procent van de studenten ontmoet tijdens de introductie  
contacten voor het leven. Jij ook? Meld je direct aan!

(Even inzoomen)

https://forms.office.com/r/QKegW2eNNw
https://webshop.nhlstenden.com/nl-NL/Home/ProductSelect/2d73a70b-d075-47f0-91a0-7f64cdac2e83
https://forms.office.com/r/QKegW2eNNw


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 onze pagina 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 onze pagina. 

Studentendecanaat 
op NHL Stenden
Onafhankelijk en vertrouwelijk

https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studentendecanaat/SitePages/Home.aspx
https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studentendecanaat/SitePages/Home.aspx


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 
our site.     
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 
our site.

Student Counselling 
Office at NHL Stenden
Independent and confidential

https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studentendecanaat/SitePages/en/Home.aspx
https://newuniversity.sharepoint.com/sites/studentendecanaat/SitePages/en/Home.aspx



