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Introductiedag: Deeltijd Milieukunde en Associate degrees 

Vrijdag 31 augustus 2018 
 

Bij deze nodigen we je graag uit voor de introductiedag van de deeltijd opleiding 

Milieukunde, de Associate Degree Duurzaam Bodembeheer, de Ad Duurzame 

Watertechnologie en de Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht op vrijdag  

31 augustus a.s. op Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden. 

Tijdens deze dag staat kennismaken met medestudenten, met de opleiding en met 

de docenten centraal. Daarnaast krijg je toegang tot en een introductie in de digitale 

leeromgeving. Wil je daarvoor je inloggegevens meenemen? Die zijn te vinden op 

studielink. En er wordt een begin gemaakt met de eerste module: Een integrale kijk 

op de natuur (LMK157). Je krijgt een inleidend college en uitleg van de opdracht, de 

projectgroepen worden samengesteld etc. 

Vanwege het inhoudelijk karakter is deze introductiedag ook een verplicht onderdeel 

van je studie. Mocht je absoluut niet kunnen, wil je dit uiterlijk maandag 27 augustus 

per e-mail doorgeven aan mevr. Ingrid Lilipaly (ingrid.lilipaly@hvhl.nl) 

 

Het programma van de introductiedag in lokaal S1.10: 

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee, welkomstwoord  

10.00 uur Kennismaken met elkaar, de opleiding en de 
studieloopbaanbegeleiders 

11.00 uur Introductie digitale leeromgeving (onderwerpen: inloggen op het 
netwerk, Blackboard, studentnet, StudentInformatieSysteem (SIS), 
door Casper Zoete (niet vergeten: inloggegevens meenemen!) 

12.30 uur Gelegenheid tot lunchen 

13.15 uur Rondleiding door het gebouw 

13.45 uur Start van de module: Een integrale kijk op de natuur, door Ans 
Schoorlemmer/Gerrie Koopman 

ca. 15.30 uur Afsluiting met borrel 

 

We hopen je op vrijdag 31 augustus a.s. te mogen ontmoeten en wensen je een heel 
goede zomer toe! 

Met vriendelijke groet, 
 

Casper Zoete 
Coördinator deeltijdopleidingen Milieukunde en Associate Degrees 

Bijlage: Leswekenrooster  2018 – 2019 / 1e periode 
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