
 
 

 
 
 

Startdag 2020-2021 
Opleiding: Voedingsmiddelentechnologie (VT) 

Datum: donderdag 3 september 2020 

 
Beste aankomende student VT, 
 
Welkom bij de opleiding Voedingsmiddelentechnologie! De opleiding start op donderdag 3 
september 2020. Het programma van de startdag bevat een opleidingsdeel in de ochtend en een 
introductieprogramma in de middag en avond dat verzorgd wordt door de kennismakingscommissie 
van de studentenvereniging OSIRIS. 
 
Tijdens de startdag word je ingedeeld in je klas en maak je kennis met je klasgenoten en je 
studieloopbaanbegeleider (SLB docent). Je krijgt informatie over je rooster en we leggen uit waar je 
de informatie over de modules die je gaat volgen kunt vinden. Neem tijdens deze eerste dag je 
inloggegevens mee die je via de mail hebt ontvangen. 
 
Vanuit de studievereniging Reholitas worden aan elke klas twee ouderejaarsstudenten (PAMA’s) 
gekoppeld die het hele studiejaar te bereiken zijn voor al je vragen. Zij zullen ook aanwezig zijn op de 
startdag om je op weg te helpen in de leeromgevingen van modules en ICT systemen van de 
hogeschool. Reholitas organiseert in het kader van SLB voor alle eerstejaars klasactiviteiten, lezingen 
en excursies. Ook zijn er mogelijkheden voor individuele contacten met studenten, bijvoorbeeld 
voor bijles of als studiemaatje. 
 
Voor het volgen van de praktijklessen heb je een labjas nodig voor in de voedingsmiddelenhal en een 
labjas voor op het microbiologisch laboratorium. Tijdens de startdag hoor je waar en wanneer je 
deze op school kunt aanschaffen.  
 
Vanwege de coronacrisis kun je in de eerste en tweede periode ook online colleges verwachten. De 
praktijklessen zullen met halve klassen zijn, zodat de anderhalve meter gewaarborgd kan worden.  
 
In de eerste periode volg je de module LVT111VN Je studie je toekomst en de module LLS101VN 
Werken op het lab. Daarnaast werk je wekelijks fysiek samen met je klasgenoten en SLB docent aan 
activiteiten in het kader van kennismaking met studie en werkveld. 
 
Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact met ons op! Onderstaande 
docenten zijn ook in de vakantie bereikbaar voor vragen. 

 
 
 
 

Hartelijke groet, Team opleiding Voedingsmiddelentechnologie 

Jelle Nauta 

Bereikbaar: tot 12 juli en vanaf 3 augustus  

Tel.: 058 2846384 (mobiel doorgeschakeld) 

Email: jelle.nauta@hvhl.nl 

 

Margje van der Velde –Hijlkema 

Tel.: 06 48531482 (ook via WhatsApp)  

Luuk Knobbe  

Bereikbaar: tot 17 juli en vanaf 17 augustus  

Tel.: 058 2846376 (mobiel doorgeschakeld) 

Email: luuk.knobbe@hvhl.nl  
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