
HOE MAAK JIJ EEN FLITSENDE START?
Weet jij waar je straks les 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? We hebben op de 
website handige info voor je op een rijtje 
gezet, check: Flitsende start (han.nl).

TO DO'S VOOR EEN GOEDE START
Kijk eens op: Deze praktische zaken moet 
je regelen voordat je start met je voltijd 
studie aan de HAN. Daar lees je alles over 
de campus, op kamers gaan, studie- 
verenigingen, collegegeld en meer. Zo 
trap je het 1e jaar meteen goed af!

Belangrijk: activeer meteen je 
HAN-account! Zo krijg je direct toegang 
tot alle communicatiekanalen en je 
ontvangt een HANcard.

Vergeet ook niet om deze mee te nemen 
naar je 1e lesdag op maandag 29 
augustus! Dan zorgen wij ervoor dat je 
gebruik kunt maken van alle alle 
faciliteiten op onze locatie in 
het Radboudumc Tandheelkunde- 
gebouw.

Hopelijk heb je nu een mooie zomer- 
vakantie in het vooruitzicht. En kun je 
heerlijk genieten van zon, zee en strand, 
leuke uitstapjes en veel gezelligheid met 
vrienden en familie om je heen.

Lees hier hoe je jezelf het beste kunt 
voorbereiden op je nieuwe studie 
Mondzorgkunde en het bijbehorende 
studentenleven.

VAN HARTE 
WELKOM 
TOEKOMSTIGE 
COLLEGA!!

HAN MONDZORGKUNDE

https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/flitsende-start/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/flitsende-start/praktische-zaken/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/flitsende-start/praktische-zaken/
https://www.han.nl/studeren/voltijd/studiekeuze/flitsende-start/praktische-zaken/


PRAKTISCHE INFORMATIE
Op de webpagina Praktische info (han.nl) | 
Mondzorgkunde vind je allerlei handige 
info over je boekenlijst, de aanschaf van 
fantoomkaken en wangen, kleding, 
schoenen, veiligheidsbril, hepatitis 
vaccinatie etc.

INTRODUCTIE
Wist je dat studenten Mondzorgkunde 
mee kunnen doen aan 2 
introductieprogramma's? Meer weten? 
Kijk dan op Intro programma Mond- 
zorgkunde | HAN intro 2022

ZACHTE LANDIG: 1E LESDAG 29 AUGUSTUS
Je begint nu echt met studeren! Maar 
wees gerust; wij gaan tijdens de 
1e en 2e lesweek de tijd nemen voor een 
zachte landing, zodat je je vlug thuisvoelt. 
Dit doen we samen met de docenten en 
onze 2e-jaarsstudenten, zij gingen je 
immers voor!  

Tijdens deze 1e lesdag op maandag 29 
augustus informeren we je over de 
opleiding Mondzorgkunde, jouw 
docenten, de begeleiding tijdens de 
studie, het rooster etc. In de middag maak 
je kennis met de kliniek en krijg je een 
rondleiding over de campus.

Het lesrooster van de 1e en 2e week kun je 
hier downloaden in pdf.

We kijken er naar uit om je te ontmoeten.
Vergeet jij niet om  naast je goede humeur 
ook je HANcard mee te nemen? Dan 
zorgen wij voor een warm welkom.

HAN Opleiding Mondzorgkunde
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen

 

HEB JE NOG VRAGEN? OF WIL JE LID 
WORDEN VAN EEN WHATSAPP-GROEPJE? 
NEEM DAN CONTACT OP MET 
INTRODUCTIEMZK@GMAIL.COM. DAAR 
ONTMOET JE DIRECT HUIDIGE EN NIEUWE 
1E-JAARSSTUDENTEN.
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https://www.han.nl/opleidingen/hbo/mondzorgkunde/voltijd/praktische-info/
https://www.han.nl/opleidingen/hbo/mondzorgkunde/voltijd/praktische-info/
https://www.han.nl/evenementen/2022/08/intro/nijmegen/mondzorgkunde/
https://www.han.nl/evenementen/2022/08/intro/nijmegen/mondzorgkunde/
Opzet-introductieweek-1-2-Propedeuse-22-23-Mondzorgkunde.pdf (han.nl)
mailto:introductiemzk@gmail.com

