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Beste eerstejaars student Land- en watermanagement, 
 
Superleuk dat je vanaf september bij ons komt studeren! Op woensdag 25 augustus a.s. 
ontvangen we je graag op Van Hall Larenstein in Velp voor een introductiedag over jouw 
opleiding en de school. Op deze dag maak je ook kennis met je eigen klas en je 
studieloopbaanbegeleider. Het programma van deze introductiedag is als volgt: 

9.30 – 10.00 uur: Feestelijk ontvangst op Van Hall Larenstein 
10.00 – 11.15 uur: Introductiebijeenkomst Land- en watermanagement: 
 - Algemene info over de opleiding, studieloopbaanbegeleiding, decanaat 
 - Info over rooster, veldweek en toetsen periode 1 
 - Voorstellen docenten 
 - Doorlopen klassenlijst (wisselen van klas is evt. mogelijk) 
11.15 – 12.00 uur: Kennismaking met eigen klas en studieloopbaanbegeleider 
12.00 – 13.00 uur: Lunch 
13.00 – 14.00 uur: Rondleiding gebouw  
14.00 – 20.00 uur: Gein op Larenstein georganiseerd door het IntroStudentenTeam i.s.m. 
docenten van de opleiding, inclusief maaltijd, kennismaking met de hogeschool en het 
studentenleven. 

Meld je hier direct aan voor deze introductiedag! Geef ook evt. dieetwensen door. Neem voor 
Gein op Larenstein een extra setje kleding mee en een handdoek.  

Door corona gaan we in periode 1 een deel van het onderwijs online verzorgen. Alle 
onderwijsinhoud is te vinden op onze digitale onderwijsomgeving Moodle. De eventuele online 
lessen gaan via Teams plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat je vanaf dag 1 goed kunt 
deelnemen aan het onderwijs is het van belang dat je zo snel mogelijk een Van Hall Larenstein 
account hebt. Dit account krijg je zodra je inschrijving volledig is. We raden je daarom aan om je 
inschrijving zo snel mogelijk af te ronden, zodat je je account al hebt voordat het onderwijs 
begint.  

Om je enigszins voor te bereiden op het onderwijs is de Moodle cursus ICT&HVHL ontwikkeld. In 
deze online cursus introduceren we je in alle digitale systemen waarmee we binnen Van Hall 
Larenstein werken. De cursus is te volgen via onderstaande link: 

   

Opleiding 
LWM 

Contactpersoon 
Anouk Berendsen 

E-mail 
anouk.berendsen@hvhl.nl 

https://www.hvhl.nl/themapagina/aangemeld-en-nu-2021-content/start-opleidingen-in-velp-content/land--en-watermanagement.html
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(https://moodle.hvhl.nl/course/view.php?id=1168). Uiteraard heb je wel een account van Van 
Hall Larenstein nodig om deze cursus te kunnen volgen. Het handigst is om deze cursus te 
volgen voordat het onderwijs begint (dus bijvoorbeeld in de laatste week van augustus, of zodra 
je je account hebt gekregen).  

Tot slot wil ik je erop wijzen dat het voor onze opleiding noodzakelijk is om beschikking te 
hebben over een geschikte laptop. Deze laptop dient voorzien te zijn van een webcam en 
microfoon, zodat het volgen van online lessen mogelijk is. Zonder webcam en microfoon is 
deelnemen aan online lessen niet mogelijk. Aan welke vereisten de laptop moet voldoen staat 
in de boekenlijst.  

Mocht je nog vragen hebben over het programma van de introductiedag, het onderwijs van 
Land- en watermanagement of andere zaken, mail mij dan gerust. 

Rest mij je een hele fijne zomervakantie toe te wensen en graag tot zien op woensdag 25 
augustus! 

 Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Anouk Berendsen 
 Eerstejaarscoördinator Land- en watermanagement 
anouk.berendsen@hvhl.nl 
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