Beste student,

Welkom bij de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool InHolland Alkmaar. Deze brief wordt
verstuurd naar aanleiding van de introductieweek voor de opleiding Technische Bedrijfskunde.
Deze introductieweek is een verplicht onderdeel van de opleiding, dus lees deze brief goed door.
Let op: deze week is geen ontgroening en niet te verwarren met de introweek van Omnivas!
Ieder jaar vindt er een introductieweek op Terschelling plaats. Deze introductieweek is alleen voor studenten
van de opleiding Technische Bedrijfskunde en biedt een mooie gelegenheid om je toekomstige klasgenoten
te leren kennen en alvast een idee te krijgen van wat je kunt verwachten tijdens je studie. De introductieweek
zal plaatsvinden van dinsdag 31 augustus tot en met zaterdag 4 september.
Gedurende deze week zullen verschillende activiteiten op het programma staan. Dinsdag 31 augustus staat
in het teken van de kennismaking met de school en de klas. Deze kennismaking begint om 11 uur op
Inholland Alkmaar, het lokaal wordt nader bekendgemaakt. Woensdag 1 september zullen wij richting
Terschelling vertrekken waar wij tot en met zaterdag 4 september zullen verblijven op camping Appelhof.
Op Terschelling zullen wij de verdere introductieweek vormgeven door middel van verschillende activiteiten.
Voor deze introductieweek is inschrijving noodzakelijk!
Inschrijven kan uitsluitend via de volgende website:

https://www.technischebedrijfskunde.com/aanmelding-student/
Het is belangrijk dat je hier alle gegevens invult. Er is ook ruimte voor bijzondere opmerkingen. Mocht je
medicijnen gebruiken, allergisch of vegetarisch zijn, dan kan je dat hier aangeven. Wij kunnen hier dan
rekening mee houden.
Voor de introductieweek is een eigen bijdrage vereist van €125. Verdere informatie over de betaling van dit
bedrag krijg je per email na inschrijving via de website. Pas op deze mail kan eventueel tussen je
ongewenste email belanden. Zorg ervoor dat je jezelf voor zondag 21 juli inschrijft en voor 31 juli betaald
hebt. Ga dus snel naar de site en schrijf je in!
Voor eventuele vragen kun je een mail sturen naar: introweek@technischebedrijfskunde.com
Tot Dinsdag 31 Augustus!
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Organisatieteam Introweek Terschelling
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