Startinformatie voor september 2019
Start je in september aan De Haagse Hogeschool? Dan vind je hier handige en belangrijke informatie van je
opleiding.
Naam opleiding
Variant
Contactpersoon jaar 1

Bedrijfskunde
Deeltijd
Ellen Haasnoot (e.haasnoot@hhs.nl)

Wanneer word je waar verwacht?
Op vrijdag 6 september om 9.15 uur in de Speakers Corner. Meld je bij de Welkomstbalie in de Centrale
Hal en/of volg de bewegwijzering. Je hoeft niets mee te nemen.

Introductieweek
Vrijdag 6 september is er de hele dag een introductieprogramma. Je ontvangt hiervoor een aparte
uitnodiging na aanmelding (incl. informatie over de intake, boekenlijst e.a. belangrijke informatie).
Boekenlijst
Het bestellen van de meeste boeken kan via Studystore: www.studystore.nl. Op de homepage vul je de
gegevens van je opleiding in. Vervolgens kun je zien welke boeken er nodig zijn en deze bestellen.
Uiteraard kan je ook besluiten om boeken van iemand over te nemen of tweedehands aan te schaffen,
bijvoorbeeld via bol.com, Studystore of Bookmatch. Koop de meest recente druk, maar soms volstaat een
druk ouder ook nog wel. Je hoeft nog niet direct de boeken voor het hele jaar te kopen. Schaf eerst alleen
de boeken voor het eerste blok
Rooster
- Tijdens de introdag ontvang je het lesrooster. De lesdag is vrijdag de hele dag en zo nodig op
maandagavond vanaf 18.30 uur deficiëntieonderwijs.
In het studiejaar 2019-2020 zijn de vakanties en recesperioden als volgt: Je ontvangt een uitgebreide
jaarkalender incl. tentamenperioden na aanmelding.
Periode
Data
Week
Herfstreces*
maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019
43
Kerstvakantie
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
52-1
Voorjaarsreces
maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
9
Paasweekeinde
vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020
15-16
Koningsdag
maandag 27 april 2020
18
Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei 2020
19
Hemelvaart
donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
21
Pinksteren
maandag 1 juni 2020
23
Zomerreces
maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020
30-35

*Een reces is lesvrij, maar geen officiële vakantie. Er kunnen toetsen en andere (verplichte)
onderwijsactiviteiten worden geprogrammeerd.
Benodigdheden voor de studie
Voor deze studie is het handig om een laptop te gebruiken. Bij voorkeur een met minimaal deze
specificaties:
Windows (of Macbook Pro met 256 SSD)
Intel i3 processor 7e generatie / AMD 3 Ryzen of AMD A9-processor
4 GB Intern geheugen
128 SSD Harde schijf
Bij Campusshop hebben we een paar geschikte voorgeselecteerd, die je daar evt. gelijk kunt kopen (incl.
gratis studentenservice). https://www.campusshop.nl/laptops/i3-ryzen3-13-3-14/

Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070 -445 8600
MO-frontoffice@hhs.nl
15 juli – 26 juli
10-14 uur
29 juli – 9 augustus
GESLOTEN
12 – 29 augustus
10-14 uur
Vanaf 26 augustus de gebruikelijke openingstijden:
Maandag
8:30 – 17:00 uur
Dinsdag
8:30 – 17:00 uur
Woensdag
8:30 – 13:00 uur
Donderdag
8:30 – 17:00 uur
Vrijdag
8:30 – 13:00 uur

