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Start studiejaar 2017-2018  
Opleiding Land en Watermanagement 

 
Beste aankomende student, 
 
Welkom bij de opleiding Land en Watermanagement, ook wel LWM genoemd.  
Wij verwachten je maandagochtend 4 september 2017 om 11.00 uur in lokaal D004 op 
Van Hall Larenstein, locatie Velp. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
11.00 uur  Ontvangst in lokaal D004, welkomstwoord door plaatsvervangend  
 1ste jaarscoördinator Dennis de Jager en studieloopbaancoördinator  
 Sylvia de Jager (geen familie trouwens...) 
 
11.05 uur Praktische informatie over de LWM veldweek in Putten (11 t/m 15  
 september), zie ook hieronder 
 
11.20 uur Praktische informatie over de opleiding LWM  
 
12.15 uur Lunch (zelf meenemen) 
 
13.00 uur Inleiding in Studieloopbaan begeleiding (SLB) en groepsindeling  
 door Sylvia de Jager 
 
14.00 uur  Inleiding in de onderwijsmodules van de 1e lesperiode door  
 Dan Assendorp en Dennis de Jager 
 
15.00 uur  Les functiekaart door Mia Corbeek 
 
15.45 uur Pasfoto’s maken A003 
 
In de 2e lesweek (11 t/m 15 september) gaan we met de 1e jaars studenten LWM het veld 
in. We slapen deze week in een kampeerboerderij in Putten . Deze week heeft tot doel dat 
jullie elkaar beter leren kennen en dat we jullie introduceren in het werkveld van LWM. 
Hou hier vast rekening mee in je agenda en zorg dat je een fiets hebt die in orde is, want 
jullie gaan op 2 dagen een kilometer of 40 fietsen. Goede banden en goede ketting 
voorkomen de meeste problemen. 
 
We zien er naar uit om met jullie aan de slag te gaan! Mocht je nog vragen hebben, dan 
kun je mij bellen of mailen. 

Dennis de Jager,  plaatsvervangend eerstejaarscoördinator 
tel.: 026-3695764 / 06-12838209  
Dennis.dejager@hvhl.nl 
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