
 

 
 
Beste student, 
 
Op maandag 5 september a.s. ontvangen we je graag op Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp voor de start van 
het eerste schooljaar van de opleiding Bos- en Natuurbeheer. Op deze dag maak je kennis met je eigen klas en de 
docenten en krijg je uitleg over het programma van de eerste periode. 

 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 
10.15 uur Welkom in de Kapel (J002) 
10.15-11.00 Uitleg van deze dag, indeling in klassen, kennismaking met elkaar en begeleider. 
11.00-14.00 In eigen klas uitleg over rooster, programma, ophalen dictaten, inloggen etc. 
Neem een lunchpakket mee. 
 
Dit is de start van het schooljaar dus zorg dat je deze dag dus niet mist! Als je echt NIET aanwezig 
kunt zijn meld je dan af bij bjorn.vanas@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 voor een deel buiten plaats. Kleed je daar op svp. 

 
De start van je opleiding 
Vanaf dinsdag 6 september starten de lessen. Deze kunnen online of op locatie zijn. Maandag 5 
september krijg je je rooster in te zien en leggen wij uit hoe deze werkt. 
 
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 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 op 5 september. 
 
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 soms ook met slecht weer 
buiten bent, zorg dat je daar geschikte kleding voor hebt. 
 
Vragen? 
Heb je vragen over de start van het jaar, neem dan contact op met Bjorn van As bjorn.vanas@hvhl.nl 
(indien dringend: 026-3695822). Tussen 15 juli en 29 augustus is hij beperkt bereikbaar i.v.m. 
zomervakantie.  
 

We zien je graag bij de start van het schooljaar op 5 september! 

mailto:larissa.nijhuis@hvhl.nl
mailto:bjorn.vanas@hvhl.nl

	De start van je opleiding

