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Start studiejaar 2020-2021  
Opleiding: Management van de Leefomgeving  

(Toegepaste Aardrijkskunde) 

 

Datum: woensdag 2 september 2020 

 

Beste aankomende student(e), 

 
Op woensdag 2 september is de startdag van je nieuwe opleiding.  

Hiervoor zijn alle eerstejaars studenten Management van de Leefomgeving  

(Toegepaste Aardrijkskunde) in Leeuwarden uitgenodigd. Op deze dag maak je  

‘s ochtends kennis met je medestudenten en met de docenten die betrokken zijn  

bij de opleiding. Ook start je deze ochtend met je eerste module van de opleiding 

en maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. 

 

’s Middags is er een introductieprogramma georganiseerd door studenten- 

vereniging Osiris.  

 

 

 

 

Hieronder vind je het gedetailleerde dagprogramma: 

  

Programma woensdag 2 september 2020 

08:30 - 09:00  Inloop en warm welkom. Je wordt opgewacht in de hal van onze school. 

09:00 - 10:30 Kennismaken met je medestudenten en met de docenten van de opleiding 

Management van de Leefomgeving. 

10:30 - 12:00 Introductie van de module “Oriëntatie op de Leefomgeving”. 

12:00 - 12:30 Kennismaking met je studieloopbaanbegeleider. 

12.30 - 13:00 Lunch 

13:00 - 17:00 Introductieprogramma studentenvereniging Osiris 

18:00 - 19:00 Warme maaltijd 

19:00  Einde startdag

mailto:simon.matahelumual@hvhl.nl
http://www.hvhl.nl/


 
 

 
 

 

 

 

De startdag is een verplichte activiteit waarin belangrijke informatie over de start van je opleiding 

wordt verstrekt. Daarnaast krijg je informatie over de eerste lessen die je krijgt en worden 

groepsindelingen gemaakt.  

Gezien de huidige coronamaatregelen zullen in de eerste periode van het schooljaar niet alle lessen 

op school worden gegeven, maar ook deels online. Hierover word je op de startdag verder 

geïnformeerd. 

Het is belangrijk dat je van tevoren op de hoogte bent van de ICT systemen van onze hogeschool. 

Informatie hierover vind je via de link Digitale voorzieningen op de themasite van Management van 

de Leefomgeving. Lees deze informatie goed door en bekijk de video’s. 

Heb je nog vragen dan kun je deze stellen aan Simon Matahelumual (simon.matahelumual@hvhl.nl 

of 058 – 2846304 / 06-10728531).  

 

Alvast een hele fijne vakantie voor jullie allemaal en graag tot ziens op woensdag 2 september. 

Vanuit de opleiding hebben we er zin in, hopelijk jij ook! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Gerrie Koopman, Hendrik Boekhoud, Letty Blokzijl, Mirjam Bakker, Evelien Jager, Thijs Terpstra en 

Simon Matahelumual (kernteam van de opleiding Management van de Leefomgeving Leeuwarden). 
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