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

Bouwkunde
Voltijd

Wanneer word je waar verwacht?
Op maandag 26 augustus start het schooljaar met de introductie van de opleiding én het bijbehorende
introductiekamp. Je wordt verwacht op:
Maandag 26 augustus – start om 9:00 uur
Bij aankomst op de hogeschool zal je in de aula worden opgevangen. Je kunt je aanmelden bij de balie met
de naam “Bouwkunde”.
Introductieweek
Voor het introductie kamp wat na de introductie van de opleiding volgt vinden we aanwezigheid erg
belangrijk. Je leert zowel de opleiding als je mede studenten goed kennen. Ook zijn er diverse excursies,
activiteiten en spellen waardoor je alvast met Bouwkunde kennis maakt. Het is daarom een verplichte
deelname.
Het kamp is van 26 t/m 28 augustus. 29 en 30 augustus zijn er geen activiteiten en ben je vrij. Meer
informatie over het kamp en wat je daarvoor moet meenemen ontvang je via de email.
Boekenlijst
Het bestellen van boeken gaat via Studystore: www.studystore.nl. Op de homepage vul je de gegevens van
je opleiding zien. 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. Let er wel altijd op dat je de juiste druk aanschaft. Je
hoeft nog niet direct de boeken voor het hele jaar te kopen, voor het eerste blok is voldoende.
Rooster
De roosters worden in de laatste week van augustus bekendgemaakt via Studentennet ('de portal'). Het
Studentennet is de centrale toegang tot informatie die je als student nodig hebt voor je studie.
Het jaarrooster mbt vakanties en lesvrije periodes vind je hieronder. Log in met je HHs-account om hem in
te zien.
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/Dienst_FZIT/Gedeelde%20documenten/Studentenvaka
nties%202019-2020.pdf
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070-4458720
tis@hhs.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00uur. Gesloten tussen 5
augustus en 25 augustus.

