
 

                                                     

 

Aan studenten HBO-ICT en Ad ITSM jaar 1 

Datum:  juni 2022 

Onderwerp: Start nieuwe studiejaar 2022/2023. 

Beste student, 

 

Welkom bij onze voltijd opleiding HBO-ICT en Ad ITSM. Fijn dat je je hebt aangemeld.  

We kijken ernaar uit je wegwijs te maken bij NHL Stenden en specifiek bij onze opleiding. In deze brief informeer ik je alvast 

over een aantal belangrijke zaken die van belang zijn bij de start van je opleiding. 

 

We starten op woensdag 24 augustus om 10:00 uur in het Auditorium aan Rengerslaan 10 (N-A1.025) met een 

introductieprogramma. Wat je deze dag o.a. kunt verwachten is het volgende: 

• Je maakt hier kennis met de opleiding, de docenten en je medestudenten en je ontvangt alle benodigde informatie 

om je studie goed te beginnen. Ook wordt hier de klasindeling bekend gemaakt en worden binnen je klas groepjes 

gevormd waarmee je NHL Stenden gaat verkennen. 

• Tijdens de verkenning van NHL Stenden ben je met je groep onderweg. Zorg dat je ook wat te eten en drinken bij 

hebt, en dat je voorbereid bent op de weersomstandigheden die er die dag zijn. 

• Na de verkenning van NHL Stenden kom je nogmaals bijeen met je klas en ontvang je vooral veel praktische 

informatie, zoals over de diverse systemen die je nodig hebt binnen NHL Stenden, waaronder blackboard ultra, het 

cijfersysteem en je rooster. 

• De dag wordt afgesloten met een optionele avond die start om 16:00 uur, waarbij je met medestudenten uit alle 

jaren allerlei leuke activiteiten kunt gaan ondernemen. Er wordt gezorgd voor eten en uiterlijk 22:00 uur kun je naar 

huis (eerder is ook mogelijk). 

Om deze dag succesvol te maken, vragen we je ook om zwemkleding mee te nemen! Waarvoor dit is, zeggen we niet en zal 

tijdens de dag zelf duidelijk worden. 

 

De lessen starten op maandag 29 augustus 2022 

 

Meer informatie 

• Voor meer informatie rondom jouw inschrijving, betaling en overige vragen kun je contact opnemen met NHL 

Stenden Studentinfo: tel. (058) 244 1155, e-mail: studentinfo@nhlstenden.com. Zij zijn hiervoor de gehele 

zomervakantie bereikbaar. 

• Voor meer informatie over het programma van de studiestartweek van NHL Stenden kijk je op 

https://www.studystartweek.com/nl/. Hier vind je vanaf 15 juli het programma en algemene informatie over onze 

opleiding.   

• Voor overige vragen kun je contact zoeken met de jaarcoördinator via e-mailadres: 

heleen.homan@nhlstenden.com 

 

Tot slot de leermiddelenlijst; Studystore is de voorraadhoudende boekhandel. Je hebt uiteraard de vrijheid om de 
benodigde boeken te bestellen waar je wilt. De leermiddelenlijst vind je via:  
www.studystore.nl/instelling/NHL-Stenden-Hogeschool/Leeuwarden/School-of-ICT  
 

We hopen dat je een prettige en leerzame tijd bij ons zult hebben en we wensen je tot die tijd een fijne vakantie toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heleen Homan 

Coördinator jaar 1 HBO-ICT en Ad ITSM    

heleen.homan@nhlstenden.com 
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