
Uitnodigingsbrief studenten Flexibel Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leeuwarden, 4 juli 2022 

 
 
Beste student, 
 
In september begin jij met de flexibele deeltijdopleiding Social Work / Pedagogiek. We willen graag dat 

je goed voorbereid met je studie kunt starten, daarom hebben we een introductieprogramma 

samengesteld, waarbij je kennismaakt met je studiecoach en medestudenten en alle benodigde 

informatie ontvangt over de systemen, visie/uitgangspunten van de opleiding en het flexibele onderwijs. 

De eerste lesdag waarop je kennis kunt maken met jouw studie en de medestudenten is op: vrijdag 9 

september a.s. Alvast ter info: het rooster van de flexibele deeltijdopleiding Social Work / Pedagogiek 

vind je niet terug op het algemene roosteroverzicht van NHL Stenden Leeuwarden. Wij informeren je als 

opleiding zelf over het rooster. Het bestellen van boeken voorafgaand aan de introductie is niet nodig.  

 

We willen je vragen om op deze eerste lesdag een laptop en een lunch mee te nemen. Er wordt 

gezorgd voor drinken en een kleine warme versnapering.  

 

Een handreiking die kan helpen om de WiFi in het NHL Stenden gebouw op je laptop te installeren en 

over hoe je kunt inloggen in de NHL Stenden systemen sturen we als bijlage mee. Daarnaast is de NHL 

Stenden wegwijzer bijgevoegd, waarin je o.a. een plattegrond en informatie over de NHL Stenden 

faciliteiten kunt vinden.  

 

Programma 

Je kunt je op 9 september a.s. om 9:00 uur melden op de locatie Leeuwarden van NHL Stenden 

Hogeschool (Rengerslaan 10), in de centrale hal bij de banner Social Work en Pedagogiek deeltijd. Daar 

zul je worden opgehaald. Het verdere programma voor deze dag zal ter plekke bekend worden gemaakt. 

 

 

 



Om in september met de opleiding te kunnen beginnen dien je uiterlijk 31 augustus 2022 aan alle 

inschrijfverplichtingen te hebben voldaan. Voor eventuele vragen over het afronden van je inschrijving 

via www.studielink.nl kun je contact opnemen met het secretariaat van de opleiding via pedagogiek-

flex@nhlstenden.com of socialwork-flex@nhlstenden.com.  

 

Wanneer je op 9 september onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan ook per mail door. We 

rekenen echter op je komst, voor een goede start van deze studie is deze dag erg belangrijk! 

 

We wensen je een plezierig en leerzaam studiejaar toe en graag tot ziens op 9 september! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Flex team Social Studies 
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