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Beste aankomend student Logopedie,
Wat leuk dat we jou na de zomervakantie mogen ontvangen als logopedist in
opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). We willen je alvast
zo goed mogelijk informeren over het komende studiejaar (2022-2023).

Nijmegen, 15 juni 2022
Onderwerp
Opleidingsintroductie

Onderwijs
Het onderwijs aan de HAN wordt in dagdelen aangeboden. Hier werk je met
studenten en docenten in wisselende samenstellingen en onderwijsvormen aan
beroepsopdrachten en -producten. Aan elke groep zijn meerdere docenten
verbonden. Zo kunnen we flexibel inspelen op de onderwerpen en optimaal
bijdragen aan de casussen.
De groepscode voor de eerstejaars studenten is LOG-V1. Met deze code kun je
vanaf 17 augustus alvast je rooster bekijken via Start - Selfservice Portal (xedule.nl)
Studiekeuzecheckgesprek
Heb je nog geen Studiekeuzecheckgesprek gehad, dan spreken we je op 28 juni
of op 17 augustus. Heb je nog geen afspraak gemaakt voor een studiekeuzecheck?
Meld je hier dan alsnog voor aan; het is een verplicht onderdeel voor je inschrijving
aan de HAN.
Introductieperiode
We vinden het belangrijk dat je je snel thuis gaat voelen, vrienden kunt maken met
je medestudenten en je docenten goed leert kennen. Daarom organiseren we op
woensdag 24 augustus een aantal activiteiten.
Woensdag 24 augustus vindt de opleidingsdag plaats. Alle toekomstige
Logopedie-studenten worden voor een eerste kennismaking op de HAN verwacht.
Zorg dat je hierbij aanwezig bent. Op deze dag informeren we je over de opleiding,
jouw docenten, het rooster, enzovoorts.
Je wordt op 24 augustus tussen 10.30 uur en 11.00 uur verwacht in de
centrale hal van de Kapittelweg 33 in Nijmegen.
Het programma van deze dag duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Daarna is er een
gezellige barbecue van studievereniging NOPFY.
Activiteiten op 24 augustus:
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10.30 uur - 11.00 uur
11.00 uur - 12.00 uur
12.15 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 15.15 uur
15.15 uur- 16.00 uur
16.00 uur- 19.00 uur

Ontvangst in centrale hal
Algemene informatie
Lunchpauze (inclusief lunch)
Studieloopbaanbijeenkomst in groepen
Borrel Logopedie
Barbecue studievereniging NOPFY

In de week van 22 augustus bieden de HAN en studievereniging NOPFY nog meer
activiteiten aan. Daarover krijg je vanzelf informatie van NOPFY.
Boekenlijst
Informatie over je studieboeken krijg je tijdens de introductie. Je hoeft nu nog niets
te bestellen of aan te schaffen.
HAN.nl
Op de website van de HAN vind je heel veel informatie die belangrijk is voor de
start van je studie. Kijk maar eens op:
1. Zorg en Vitaliteit (han.nl)
2. Mijn Aanmelding (han.nl)
Denk er ook aan om een HAN-account aan te maken.
Maak een flitsende start
Weet jij waar je straks je lessen gaat volgen? En bij wie je terecht kunt als je vragen
hebt? Je moet vast nog wat praktische zaken regelen. En ben je ook zo benieuwd
naar je medestudenten? Kijk eens op HAN Flitsende start! Daar lees je alles over
de campus, kamerhuur, studieverenigingen, collegegeld en meer. Zo trap je het
eerste jaar meteen goed af.
Vragen?
Als je een HAN-account hebt aangemaakt én je bent ingeschreven, kun je ook naar
HAN Insite, het intranet voor medewerkers en studenten.
Heb je nu of tijdens de vakantie al vragen? Stel ze dan per mail aan het HAN
voorlichtingscentrum: ask@han.nl
In de week van 29 augustus begint het onderwijs dan echt. Tot die tijd wensen we
je een fijne vakantie. We kijken ernaar uit om je na de zomer te leren kennen!
Vriendelijke groet,
namens het team van Logopedie
Eveline Maljers, Academiemanager Logopedie
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