Beste chemie student,
Nog even en het is zover. Je gaat de komende 4 jaar aan de slag om professional te worden en wij gaan je
daarbij helpen. Daarom hierbij al de deze eerste brief met informatie over jouw toekomstige opleiding.
De opleiding wordt aangeboden door LS&T, een samenwerkingsverband tussen Van Hall Larenstein en
NHLStenden, waarbij (bijna) alle lessen op het Van Hall Lareinstein worden gegeven.
Allereerst is het belangrijk om op tijd je inschrijving af te ronden, zodat je vanaf het begin van je studie
aan alles deel kunt nemen. Zorg er voor dat je uiterlijk 10 juli je inschrijving en de betaling helemaal op
orde hebt. Mocht dit niet voor die datum op orde zijn kun je niet in de digitale omgeving komen die je
zeker nodig hebt voor de (start van je) opleiding.
Woensdag 25 augustus is de start van jouw opleiding en we beginnen dan met een introductie dag. Op
deze eerste dag maak je kennis met het Van Hall gebouw, de opleiding en de mensen die betrokken zijn
bij jouw studie. Daarnaast komt studievereniging Lucentis langs zodat je direct een labjas kunt bestellen
(betaling komt later). Het middagprogramma wordt verzorgd door onze studentenvereniging Osiris. Lunch
en diner zijn in het programma opgenomen, maar je moet je wel aanmelden! Bij de aanmelding kun je
eventuele dieetwensen doorgeven.
Het volledige programma en de aanmeldingslink kun je vinden op:
https://www.hvhl.nl/themapagina/aangemeld-en-nu-2021-content/start-opleidingen-in-leeuwardencontent/chemie.html
Let op: je wordt verwacht in het gebouw van Van Hall Larenstein aan de Agora 1 te Leeuwarden en vergeet
niet je aan te melden voor deze dag.
Via bovenstaande link kun je overigens nog meer informatie vinden, zoals de boekenlijst en andere
praktische zaken. Mocht je verdere vragen hebben kun je contact opnemen met de opleiding via het
algemene Van Hall nummer. Heb je vragen over je inschrijving, neem dan contact op met
studentinfo@nhlstenden.com. Is je inschrijving voltooid en heb je toch nog geen account van HVHL
ontvangen, neem dan contact op met inschrijvingen@hvhl.nl.
Vanaf 30 augustus start je studieprogramma. Voor je planning (i.v.m. bijbaantjes e.d.): houd er rekening
mee dat je studie een 40-uur/week bezigheid is. Veel lessen zullen hopelijk weer fysiek aangeboden
worden, een aantal lessen zal online blijven, zeker in de 1e periode.
Voor nu een hele fijne vakantie, wij hebben al weer zin om te beginnen met jullie nieuwe schooljaar en
opleiding.
Namens het hele team chemie,
Jonas Albada

