Beste student,
Van harte welkom bij de opleiding Biotechnologie van LS&T, Leeuwarden!
Op maandag 31 augustus 2020 is de introductiedag voor de opleiding. In deze brief geven je het
programma, en een oproep om na te gaan of je een HVHL account hebt gekregen, en wat je kan
verwachten in de eerste weken.
Leuk je te ontmoeten aanstaande maandag 31 augustus!
Met groet, Opleidingsteam BM/BT
Programma introductiedag 31 augustus Biotechnologie
Tijd
8:30 – 9:15
9:15 – 11:00
11:00 – 11:45
11:45 – 13:00
13:00 – 17:00
18:00 – 19:00

Lokaal/plaats
F0.02 Centrale
collegezaal
Lokalen B2.10, B2.11,
B2.13 en S1.10
Computerlokalen B0.1519, en F0.19, F0.20
Buiten rondom VHL /
kantine
Wordt tzt
aangekondigd*
Wordt tzt
aangekondigd*

Wat
Introductie door directeur LS&T, Betty Johanns en
bekendmaking klassenindeling
Kennismaking met klas en SLB-er (studieloopbaanbegeleider), introductie over de opleiding
Intro ICT - VHL
Kennismaken met elkaar en lunch
Introductieprogramma georganiseerd door de
Kennismakingscommissie van de
studentenvereniging Osiris
Warme maaltijd

*Het introprogramma in de middag kan worden gewijzigd ivm Corona.

HVHL account en inschrijving Studielink compleet?
Om deel te kunnen nemen aan het online onderwijs van Biotechnologie moet je in het bezit zijn van
een @hvhlaccount. Dit account heb je al op 31 augustus nodig, en krijg je als je inschrijving op
Studielink compleet is. Zonder account heb je geen toegang tot je rooster, e-mail en de digitale
leeromgeving en kun je dus niet mee doen aan het online onderwijs. Om er zeker van te zijn dat je in
het bezit bent van een werkend @hvhl-account is het van belang dat je je inschrijving bij Van Hall
Larenstein of NHL Stenden zo snel mogelijk voltooit. Heb je vragen over je inschrijving, neem dan
contact op met inschrijvingen@hvhl.nl of met studentinfo@nhlstenden.com. Is je inschrijving op
Studielink voltooid, en heb je toch nog geen account van HVHL ontvangen, neem dan contact op met
inschrijvingen@hvhl.nl.
Lesrooster
Het lesrooster is per klas verschillend en dit wordt in detail bekend gemaakt op 31 augustus. Voor de
week van 31 augustus geldt dat de eerste lessen beginnen op vrijdag 4 september om 9:15 tot 15:45,
en deze lessen zijn online op afstand. In de week van 7 september starten de eerste praktijklessen
op locatie, en je bent dan tenminste een dag per week op locatie van hogeschool VHL.
Boekenlijst
Deze is te vinden via deze link:
https://www.hvhl.nl/themapagina/aangemeld-en-nu-2020-content/start-opleidingen-inleeuwarden-content/biotechnologie.html

