
 
 

* Door de Corona maatregelen kunnen we 20% van de lessen op locatie verzorgen. Voor Kust- en Zeemanagement zullen de 
lessen op locatie op maandagen worden verzorgd. Overige onderwijsactiviteiten zullen online plaatsvinden. 
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Start studiejaar 2020-2021 & Opleidingendag 

Kust- en Zeemanagement 
 
 
Beste student, 
 
Op maandag* 31 augustus 2020 vindt de opleidingendag voor alle nieuwe studenten plaats. 
Deze dag is de officiële kick-off van het studiejaar 2020-2021 en is je eerste studiedag als 
student Kust- en Zeemanagement. Door de corona maatregelen verloopt de introductie, 
helaas, iets anders dan andere jaren. Maar met elkaar maken we er het beste van!  
Om het studiejaar goed georganiseerd te beginnen is deze dag verplicht. Centraal staat de 
kennismaking met je nieuwe klasgenoten en het ontdekken van het reilen en zeilen binnen 
de opleiding Kust- en Zeemanagement. Daarnaast wordt het middagprogramma verzorgd 
door de studentenvereniging Osiris. Zij zullen zorgen voor een vermakelijke middag.  
 
Voor de dag zelf is het belangrijk dat je pen en papier meeneemt zodat je belangrijke punten 
kan noteren. En het allerbelangrijkst in deze digitale tijd: neem je inloggegevens mee! Deze 
ontvang je via de mail en zal je deze dag nodig hebben.   
 
Programma 
08:30-09.00 uur  Uiterlijk aanwezig op Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden. 

Je wordt bij aankomst naar de juiste plek gewezen. 

09:00 - 09:30 uur  Voorstelronde docenten KZM, kennismaking studieloopbaan-
begeleiders en kennismaking studievereniging Medusa in tent. 

09:30 – 11:00 uur Introductie studieloopbaanbegeleiding of ICT introductie. 

11:00 – 12:30 uur ICT introductie of introductie studieloopbaanbegeleiding. 

12:30 - 13:00 uur Lunch (wordt verzorgd). 

13:00 - 17:30 uur Eind opleidingsdeel. Programma wordt overgenomen door 
studentenvereniging Osiris. 

18:00-19:00  Warme maaltijd (wordt verzorgd). 

 

Tot na de zomervakantie! 

Namens het team Kust- en Zeemanagement en studievereniging Medusa, 

 

Miriam Vorenhout 
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