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Start studiejaar 2017-2018  

& Opleidingsdag 
 

Opleiding: Management van de Leefomgeving  

(Toegepaste Aardrijkskunde) 

 

Datum: dinsdag 29 augustus 2017 

 

Beste aankomende student(e), 

 
Op dinsdag 29 augustus is de startdag van je nieuwe opleiding.  

Hiervoor zijn alle eerstejaars studenten Management van de Leefomgeving  

(Toegepaste Aardrijkskunde) in Leeuwarden uitgenodigd. Op deze dag maak je  

‘s ochtends kennis met je medestudenten en met de docenten die betrokken zijn  

bij de opleiding. 

’s Middags is er een activiteitenprogramma door Leeuwarden georganiseerd door  

onze studievereniging Mercator. Hiervoor moet je de beschikking hebben  

over een fiets. Voor een lunch wordt gezorgd. 

 

Vanuit de opleiding hebben we er zin in, hopelijk jij ook! 

Hieronder vind je het dagprogramma. 

  

 

Programma dinsdag 29 augustus 2017 

9.30 – 9.45  Welkom in het auditorium (F0.02) door het College van Bestuur  

10.00 – 11.30 Kennismaken met je medestudenten en met de docenten van de opleiding 

Management van de Leefomgeving  

11.30 – 15.30 Middagprogramma door studievereniging Mercator (met lunch) 

16.00  Terug op Van Hall Larenstein 

Hierna wordt het programma overgenomen door Osiris*
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Deze opleidingsdag is een verplichte activiteit waarin belangrijke informatie over de start van je 

opleiding wordt verstrekt. Als je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, wil je je dan afmelden bij Simon 

Matahelumual (simon.matahelumual@hvhl.nl of 058 – 2846304 / 06-10728531).  

Als je nog vragen hebt dan kun je deze ook aan Simon stellen. 

Alvast een hele fijne vakantie voor jullie allemaal en graag tot ziens op dinsdag 29 augustus! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Gerrie Koopman, Hendrik Boekhoud, Ineke Baan, Letty Blokzijl, Mirjam Bakker, Anne Clasquin, 

Jeroen Zomer en Simon Matahelumual (kernteam van de opleiding Management van de 

Leefomgeving Leeuwarden) 
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