
 

 

Aan de studenten School of ICT     

Opleiding HBO-ICT/ITSM    

 
 

 

 

Rengerslaan 10 

Postbus 1080 

8900 CB  Leeuwarden 

 

 

Datum: juni 2022                                       

 

Onderwerp: Informatie studiejaar 2022-2023, studenten HBO-ICT/ ITSM 2e, 3e en 4e jaar. 

 

Beste student, 

 

Het studiejaar 2022-2023 zit er (bijna) op. We blikken graag met je terug op het afgelopen jaar en informeren je vast over de start van 
het komende jaar. 
 
Terugblik 
Zo aan het eind van het jaar is het ook zinvol om even terug te kijken en te evalueren hoe het afgelopen tijd gegaan is. Mocht je nog 
punten hebben ter verbetering van de modules of ons onderwijs die je nog niet (eerder) hebt doorgegeven, laat het ons weten. Wij 
staan open voor je suggesties om ons onderwijs beter te maken. Ook opmerkingen over andere onderwerpen, als studievoortgang, 
kwaliteit van online-onderwijs, maatregelen rondom Corona, toetsing, etc. ontvangen we graag. Je kunt je input of vragen kwijt bij je 
SLB-er of een van ons. Wij stellen dat zeer op prijs. 
Mocht je achterstand hebt opgelopen in je resultaten, check dan vooral je resultatenoverzicht in Progress. Als je denkt dat er 
onjuistheden in dit overzicht zitten, neem dan vanaf 22 augustus a.s. contact op met de betrokken docent. Heb je achterstanden 
opgelopen, maak dan een studieplan om deze in te halen in afstemming met je SLB-er. 
 
Start nieuwe studiejaar 
Om in het studiejaar 2022-2023 verder te gaan met je opleiding moet je je herschrijven. Dit moet vóór 1 september 2022 via 
Studielink. Hierover ben je inmiddels geïnformeerd. Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen kun 
je contact opnemen met onze collega’s van Studentinfo via tel. (058) 244 1155, whattsapp (06) 1357 9931 of e-mail: 
studentinfo@nhlstenden.com. 

We starten met een gezamenlijke introductie. Deze vindt plaats op 24 augustus en start om 14:30 uur. We ontvangen je (per 
studiejaar) en geven je informatie over de klas waarin je bent ingedeeld, de blackboard omgeving die voor je klaar staat, met welke 
belangrijke data je rekening moet houden en hoe je studiejaar er uit zal zien. De dag wordt afgesloten met een (optioneel) 
avondprogramma dat start om 16:00 uur, waarbij je met medestudenten uit alle jaren allerlei leuke activiteiten kunt gaan 
ondernemen. Je kunt hiervoor een muziekinstrument (als je die ook kunt bespelen) of leuke bord- of kaartspellen meenemen. Er 
wordt gezorgd voor eten en uiterlijk 22:00 uur kun je naar huis (eerder is ook mogelijk). 

De lokalen waarin je 24 augustus om 14:30 uur verwacht wordt: 

• Start je met jaar 2 HBO-ICT of Ad ITSM: B0.071 

• Start je met jaar 3 HBO-ICT: B0.086 

• Start je met jaar 4 HBO-ICT: B0.089 

De lessen starten in de week van maandag 29 augustus. 
 
Zinvol te weten  
Op intranet tref je ook informatie over diverse regelingen die voor jou van belang kunnen zijn, zoals het Studentenstatuut en het 
Onderwijs- en Examenreglement (https://publicinfo.nhlstenden.com/regulations/dutch).  
Boeken en andere leermiddelen die je nodig hebt kun je vinden op Studystore (http://www.studystore.nl/NHL-Stenden-
Hogeschool/school-of-ict). Je kunt uiteraard je benodigde boeken ook elders bestellen.  
 
Namens het team HBO-ICT/ITSM wensen we je een welverdiende en zonnige zomervakantie toe en tot ziens in september.  
Vanaf 22 augustus 2022 zijn we weer bereikbaar. 

 
Met vriendelijke groet,  

Corrie van Noort                                                           Fiona Sariedine 

Teamleider Business & ICT/ITSM                              Teamleider Software Engineering   

corrie.van.noort@nhlstenden.com                          fiona.sariedine@nhlstenden.com         
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