
 
 
 
Beste student, 

Op vrijdag 27 augustus a.s. ontvangen we je graag op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp voor 
een introductiebijeenkomst over de opleiding Bos- en Natuurbeheer en de school. Op deze dag 
maak je kennis met je eigen klas, de docenten en met het studentenleven.  

Je klasnummer, de naam van je begeleider een plattegrond van het landgoed met daarop de locatie 
waar je verwacht wordt, ontvang je rond 23 augustus per mail. Onthoud je klasnummer goed, deze 
heb je nodig bij het ontvangst op de introductiedag op 27 augustus! 

Het programma van 27 augustus ziet er als volgt uit: 
Tussen 9.30 – 10.30 uur  Ontvangst op Van Hall Larenstein 
Tussen 10.30 – 14.00 uur  Introductie van de opleiding, algemene informatie, lunch* en        
     kennismaking 
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. 
* lunch en maaltijd worden aangeboden door Van Hall Larenstein.  
Opgeven voor de 27e en dieetwensen doorgeven via dit formulier. 
 
We verwachten je op deze introductiedag gedurende het gehele programma. Je krijgt bijvoorbeeld 
uitleg over je rooster, gaat dictaten ophalen en maakt kennis met je docenten. Zorg dat je deze dag 
dus niet mist! Als je echt NIET aanwezig kunt zijn (bijv. omdat je koortsklachten hebt of nog in 
quarantaine zit), meld je dan af bij larissa.nijhuis@hvhl.nl met de reden waarom je niet aanwezig 
kunt zijn. Dan kijken wij hoe de benodigde informatie toch bij jou terecht gaat komen. 
 
Deze dag vindt (bijna) geheel buiten plaats. Kleed je daar op svp.  
 
De start van je opleiding 
Vanaf maandag 30 augustus starten de lessen. Deze kunnen online of op locatie zijn. Tijdens de 
introductiedag de 27e krijg je je rooster in te zien en leggen wij uit hoe deze werkt.  
 
Door de Covid-19 maatregelen gaan we in periode 1 een deel van het onderwijs online verzorgen. 
Om ervoor te zorgen dat je vanaf dag 1 goed kunt deelnemen aan het online (en uiteraard ook het 
offline) onderwijs is het van belang dat je zo snel mogelijk een HVHL-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. Neem je accountgegevens mee 
tijdens de introductiedag.  
 
Tijdens de introductiedag de 27e maak je ook kennis met onze digitale leeromgeving Moodle en 
andere ICT omgevingen die we gebruiken voor het (online) onderwijs. 
 
Tot slot wil ik je erop wijzen dat we veel fysiek onderwijs buiten laten plaatsvinden, bijvoorbeeld op 
ons landgoed of in de bosgebieden rondom Arnhem. Dit betekent dat je ook met slecht weer buiten 
bent, kleed je daar op.   
 

https://fd8.formdesk.com/vanhalllarenstein/Introductiedag_Velp_2021
mailto:larissa.nijhuis@hvhl.nl


 
Vragen? 
Heb je vragen over de opleiding Bos- en Natuurbeheer of de start van het jaar, neem dan contact op 
met Larissa Nijhuis-Appel, telefoon 0652024164 of per mail larissa.nijhuis@hvhl.nl. Tussen 9 juli 
en 22 augustus beperkt bereikbaar i.v.m. zomervakantie.  

We zien je graag bij de start van het schooljaar op 27 augustus! 
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