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Beste student,

Via deze nieuwsbrief wil de Hogeschool van Amsterdam jou graag vertellen hoe je je
- ondanks de coronacrisis - toch goed kunt informeren. Wanneer moet ik me uiterlijk
inschrijven? Waar vind ik hulp bij het maken van een studiekeuze en waar vind ik
meer informatie over een opleiding? In deze nieuwsbrief vind je het antwoord op
deze vragen en meer.

Mocht je na het lezen toch nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen
met Studievoorlichting.

Een studie kiezen

Diploma niet volledig afgerond door de coronamaatregelen?
Heb je door de Coronamaatregelen je diploma nog niet behaald op 1 september,
maar wil je wel al beginnen aan een HvA-opleiding? Schrijf je dan in ieder geval in
vóór 1 juni a.s. Heb je vragen over de afronding van je opleiding? Neem dan contact
op met je studieloopbaanbegeleider. We houden je op de hoogte van actuele
ontwikkelingen via de HvA-website, een nieuwe nieuwsbrief en/of via een
persoonlijke e-mail.

Schrijf je uiterlijk 1 juni in voor
een opleiding!  Switchen mag tot
15 augustus

https://mailchi.mp/6b4a50fcee2e/lees-de-scholennieuwsbrief-mei-610206?e=53618be183
https://www.hva.nl/onderwijs/contact/contact.html


Wil je op 1 september 2020 starten met
een hbo-opleiding? Schrijf je dan
sowieso uiterlijk 1 juni in. Ook als je
nog geen de�nitieve keuze hebt
gemaakt!

Je mag je voor maximaal 4 opleidingen inschrijven in Studielink. Als je dit uiterlijk 1
juni hebt gedaan, mag je daarna tot uiterlijk 15 augustus nog je keuze veranderen.
Uiteraard moet je wel de e-mails van de opleiding(en) goed lezen. O.a. over het
inplannen van jouw deelname aan de verplichte Studiekeuzecheck. Schrijf je in met
het stappenplan. Vergeet niet dat je bij inschrijving een DigiD nodig hebt. Het
aanvragen hiervan kost ongeveer vijf werkdagen.

Extra online studiekeuzeavond:
19 mei 18:00-21:00
Wil je in september een opleiding
volgen en twijfel je nog of heb je nog
vragen? Kom dan naar de extra online
studiekeuzeavond op dinsdagavond 19
mei. Je kunt daar vragen stellen aan
studenten, docenten of
studiekeuzecoaches. Meld je alvast
aan en stel zelf je programma samen.

Online studiekeuzeactiviteiten
Ken je de pagina
www.hva.nl/studiekeuze al? Op deze
plek vind je alle studiekeuzeactiviteiten
op afstand, dus neem snel een kijkje!
Denk aan online meelopen,
telefonische studiekeuzegesprekken en
YouTube �lmpjes van HvA-vloggers.

Dewi en Sander helpen bij je studiekeuze
Hoe vind je in deze tijd de opleiding die bij je past? Om jou hierbij te ondersteunen, is
de website Vraag Het De Student opgericht. Studenten van diverse opleidingen uit
heel Nederland zitten hier klaar om jouw vragen over hun opleiding te beantwoorden.

De website is gemaakt door HvA-
studenten Dewi Verkooij
(student Communication and
Multimedia Design - CMD) en Sander
Jonk (student HBO-ICT). Lees het
interview met Dewi en Sander hier.

Een andere website waar studenten

https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/wat-kan-ik-doen/wat-kan-ik-doen.html
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/stappenplan-inschrijven/stappenplan-inschrijven
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/open-dagen/open-dag.html
https://studiekiezen.hva.nl/form/vooraanmelden_online_studiekeuzeavond_19Mei2020?lang=nl-NL&_ga=2.145978740.1995525018.1588747736-1782814578.1557996088
https://www.hva.nl/onderwijs/studiekeuze/wat-kan-ik-doen/wat-kan-ik-doen.html
http://www.vraaghetdestudent.nl/
https://www.hva.nl/opleiding/communication-and-multimedia-design/communication-and-multimedia-design.html
https://www.hva.nl/opleiding/hbo-ict/hbo-ict.html
https://www.hva.nl/faculteit/fdmci/nieuwsbrief/fdmci-studenten-lanceren-vraaghetdestudent.nl


voor je klaarstaan is
www.studievisie.nl.

Telefonisch studiekeuzegesprek: nog plekken in juni
Heb jij behoefte aan een gesprek over jouw studiekeuze met een ervaren
keuzecoach? Tot 1 juli 2020 biedt de HvA telefonische studiekeuzegesprekken aan.
Vooral in de maand juni zijn er nog plekken vrij. Dus twijfel je nog en kom je er niet
uit? Of weet je nog helemaal niet wat je straks wilt gaan studeren? Ga naar
www.hva.nl/studiekeuzegesprek en meld je aan.

Let op: als je in september 2020 wilt starten aan een hbo opleiding, schrijf je dan
uiterlijk 1 juni in. Daarna kun je nog tot 15 augustus wisselen van opleiding. Twijfel je
na je inschrijving nog steeds? Kom dan langs op een studiekeuzegesprek in juni.
Geen plek meer? Stuur dan een bericht met je naam, telefoonnummer en vraag naar
studiekeuze@hva.nl. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Studiekeuzetraject UvA-HvA
Overweeg jij een tussenjaar? Dan is het studiekeuzetraject van 3 maanden misschien
iets voor jou, hierin ga je actief aan de slag met je studiekeuze. Dit start op 13
oktober. Mocht je 3 maanden te lang vinden, dan kun je ook kiezen voor een Keuze-3-
daagse, deze vindt zowel eind oktober als begin december plaats.

Een studie starten

Livestream Studenten aan het woord
Start jij in september aan de HvA? Vind je het
spannend of ben je benieuwd wat je kunt
verwachten? HvA-studenten helpen jou hierbij door
te vertellen hoe zij deze overstap hebben ervaren,
maar vertellen je bijvoorbeeld ook over hoe zij op dit
moment het online onderwijs ervaren. Ben je
benieuwd naar hun ervaringen of heb je vragen?
Meld je dan aan voor een van de livestreamsessies.
Elke donderdagmiddag in mei delen zij de ins en
outs van het hbo. Meld je aan op de website.

http://www.studievisie.nl/
http://www.hva.nl/studiekeuzegesprek
mailto:studiekeuze@hva.nl
https://www.hva.nl/etalage/az-lemmas/algemeen/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzetraject-uva-hva/studiekeuzetraject-uva-hva.html
https://www.hva.nl/etalage/az-lemmas/algemeen/hva-breed/studentenzaken/keuze-3-daagse/keuze-3-daagse.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/livestream-studenten-aan-het-woord/livestream-studenten-aan-het-woord.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/livestream-studenten-aan-het-woord/livestream-studenten-aan-het-woord.html


Online opfriscursussen ter voorbereiding op een studie
Wil jij starten met een HvA-opleiding en wil jij je kennis opfrissen van een bepaald
vak? Dan biedt de HvA opfriscursussen aan. Hieronder staat een overzicht van alle
opfriscursussen in de maand juni-juli 2020.

Natuurkunde: start 22 juni, deadline inschrijven 14 juni
Wiskunde A: start 29 mei, deadline inschrijven 17 mei - VOL
Wiskunde B Techniek: start 12 juni, deadline inschrijven 31 mei
Management & Organisatie: start 18 juni, deadline inschrijven 29 mei

Door de coronamaatregelen vinden alle opfriscursussen online plaats. Vragen? Mail
naar toelatingstoets@hva.nl.

Studiekeuzecheck: bevestig je keuze
Het maken van een studiekeuze is lastig. Zeker in deze corona-tijd. De
studiekeuzecheck helpt je om te bekijken of de opleiding echt bij je past. Je maakt
nog beter kennis met de opleiding van jouw keuze: je maakt opdrachten, leest
lesstof, volgt een les en je maakt een toets. Na deelname ontvang je een vrijblijvend
advies van de opleiding. Op basis van deze ervaringen en het advies kun je zelf
bepalen of de opleiding bij je past. Vond ik de stof interessant? Denk ik dat ik het
aankan? Wat het advies ook is, je bent van harte welkom om te starten met de
opleiding.

Vanwege de corona-maatregelen vindt
de studiekeuzecheck uitsluitend online
plaats. Deelname aan de
studiekeuzecheck is verplicht om te
kunnen starten met de opleiding. Voor
deelname aan de studiekeuzecheck
heb je een computer met
internetverbinding nodig. Meer
informatie over de data en het
programma van de studiekeuzecheck
vind je op de pagina van je opleiding.

Twijfel je na deelname aan jouw keuze? Meld je dan aan voor de gratis
keuzeworkshop Twijfels na SKC of een telefonisch studiekeuzegesprek met een van
onze coaches. Je kunt tot 15 augustus je studiekeuze wijzigen. Je kunt bij de HvA
dan in augustus deelnemen aan de studiekeuzecheck van je nieuwe keuze. 

https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/studentenzaken/toelating/deficientie--en-opfriscursussen/deficientie--en-opfriscursussen.html#collapse-3
mailto:toelatingstoets@hva.nl
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/communicatie/studiekeuzecheck-voltijd/studiekeuzecheck-per-opleiding/studiekeuzecheck-per-opleiding.html?origin=gbS4rg%2FDTZuxQ6lGVF%2BN1A
https://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/communicatie/studiekeuzecheck-voltijd/studiekeuzecheck-per-opleiding/studiekeuzecheck-per-opleiding.html?origin=gbS4rg%2FDTZuxQ6lGVF%2BN1A
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzeworkshop/studiekeuzeworkshop.html
https://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/studiekeuzegesprek/studiekeuzegesprek.html


Tune In helpt eerstegeneratiestudenten met een goede start
Ben jij uit je gezin de eerste die gaat studeren in het hoger onderwijs en start je na de
zomer aan de HvA? Dan is dit driedaagse evenement misschien iets voor jou!

Door trainingen, workshops en leuke
activiteiten helpen wij jou met de start
van je studie. In verband met het
coronavirus staat het programma nog
niet vast, de voorbereidingen zijn in
volle gang. Kijk op www.hva.nl/tune-
in voor meer informatie, de data en de
aanmeldknop.

Informatie over start studiejaar
Ga jij studeren aan de HvA? Dan ben je vast benieuwd hoe dat gaat! Op de pagina
'Start studiejaar' van jouw opleiding lees je wat je allemaal moet weten om zorgeloos
aan je nieuwe opleiding te kunnen beginnen. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over
het afronden van je inschrijving, je boekenlijst en de studiegids. Daarnaast werken
we op dit moment aan een aangepast programma voor de HvA Introductie.
Binnenkort verschijnt de eerste informatie daarover op hva.nl/introductie.

Succes met je hbo-taal
Wil jij je goed voorbereiden op je hbo-studie? En wil je beter leren schrijven, je
presentatieskills verbeteren of er zeker van zijn dat je alle hoorcolleges straks kunt
volgen? Of ben je op zoek naar goede leestips? Kijk dan eens welke
taalondersteuning de Hogeschool van Amsterdam biedt.

Haal bijvoorbeeld een certi�caat voor
de cursus Beter schrijven in het hoger
onderwijs, ga aan de slag met een
taalcoach of neem een kijkje in de
Taalwinkel voor handige tips en testen.
In het magazine Taalondersteuning
vind je alle mogelijkheden op een rij,
voor nu en voor volgend jaar.
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https://www.hva.nl/etalage/az-lemmas/algemeen/etalage/tune-in/tune-in.html
https://www.hva.nl/etalage/az-lemmas/algemeen/etalage/tune-in/tune-in.html
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Weesperzijde 190 / 1097 DZ Amsterdam (bezoekadres)
Postbus 1025 / 1000 BA Amsterdam (postadres)
studentenzaken.mijnhva.nl

Voeg ons toe aan je adresboek.

Wil je aanpassen hoe je deze nieuwsbrief ontvangt?
Je kan je instellingen aanpassen of jezelf uitschrijven.

https://studentenzaken.mijnhva.nl/
https://mijnhva.us17.list-manage.com/vcard?u=6a7124a34eb5efeff02c41ef6&id=74f7df3cd1
https://mijnhva.us17.list-manage.com/profile?u=6a7124a34eb5efeff02c41ef6&id=74f7df3cd1&e=53618be183
https://mijnhva.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=6a7124a34eb5efeff02c41ef6&id=74f7df3cd1&e=53618be183&c=a5e99cbdb6

