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:
Contactpersoon jaar 1:

Civiele Techniek
Voltijd
Katinka Bos (k.a.m.bos@hhs.nl) en Joyce Tentij (j.tentij@hhs.nl)

Wanneer word je waar verwacht?
Wat:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Start introductiekamp (verplicht)
Maandag 26 augustus 2019
8.30 uur
Hoofdvestiging Haagse Hogeschool

Vanaf maandag 2 september beginnen de colleges.
Introductiekamp
Je staat aan het begin van een grote stap in je leven. Het zal dan ook spannend zijn: de eerste dagen op je
nieuwe opleiding, een nieuw gebouw, nieuwe docenten én nieuwe medestudenten. Om deze overstap niet
te groot te maken vindt er ieder jaar een introductiekamp plaats. Dit kamp wordt georganiseerd door
studievereniging Atlantis. Wij hebben een afwisselend programma gemaakt. Dit zal zowel actief als
educatief zijn, en natuurlijk vooral gezellig!
Het introductiekamp vindt plaats van maandag 26 t/m woensdag 28 augustus 2019, in Lievelde
(Achterhoek). Informatie over het kamp en het aanmeldformulier ontvang je per mail (kampbrief). Graag
ontvangen wij uiterlijk 10 augustus jouw inschrijfformulier volledig ingevuld. Deelname aan het kamp kost
€80,-. Voor dit bedrag zorgen wij voor;
 Vervoer naar de kamplocatie en terug
 Twee overnachtingen in Lievelde
 Ontbijt, lunch en barbecue tijdens de introductie (behalve maandagmiddag)
 Bezoek Civiele hoogstandjes
 Workshop bruggen bouwen
Op maandag neem je zelf lunch mee!
Let wel, het introductiekamp is een verplicht onderdeel van het eerste schooljaar. We verwachten dat je
aan het gehele programma deelneemt. Kun je wegens omstandigheden niet (volledig) aanwezig zijn, geef
dit dan door via dit afmeldformulier,

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.
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 hogeschoolstudent nodig hebt voor je studie.
Je vindt er o.a. berichten, het studentenstatuut, cijfers en roosters en het biedt toegang tot e-mail en
BlackBoard. Jouw inloggegevens ontvang je uiterlijk medio augustus via e-mail.
Het lesrooster van week 1 ontvang je óók tijdens het introductiekamp. Reken erop dat je op maandag t/m
vrijdag van 8:45 tot 16:15 lessen hebt of werkt aan opdrachten.
Functiebeperking
Denk je dat je in aanmerking komt voor extra ondersteuning bij het studeren omdat je last hebt van een
functiebeperking? Bijvoorbeeld een fysieke beperking, autisme, dyslexie, ADHD, of problemen met de
Nederlandse taal? Neem dan na de vakantie contact op met de studentendecaan, die kan ervoor zorgen
dat jij de ondersteuning krijgt waar je recht op hebt
Deficiëntie Wiskunde B en Natuurkunde
In het Civiele programma zijn Wiskunde B en Mechanica belangrijke kernvakken. Een goede startbasis in de
Wiskunde en Natuurkunde is daarom essentieel. Indien deze kennis is weggezakt en/of je tijdens je
vooropleiding enkel Wiskunde A hebt gehad, dan raden we je aan in de zomer je kennis bij te spijkeren. De
volgende zelfstudieboeken raden we aan;
Voor Wiskunde: D. Douwes e.a., Basisvaardigheden wiskunde HTO (3e druk) Uitgeverij: Noordhoff
Uitgevers; ISBN: 9789001834159 (Hoofdstuk 1 t/m 12)
Voor Mechanica: T. van den Broeck e.a. Basisvaardigheden Toegepaste Natuurkunde voor het HO (2e druk)
Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers; ISBN: 9789001874452 (Hoofdstuk 1 t/m 6)
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Mocht je gedurende de zomervakantie vragen hebben over je inschrijving, de opleiding of iets
anders kan je de faculteitsbureau benaderen.
Tel.:
070 – 445 8720

E-mail:
tis@hhs.nl
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00uur. Gesloten tussen 5 augustus en 25 augustus.
De contactgegevens betreffende het introductiekamp vind je in de kampbrief.

Fijne vakantie en tot ziens op kamp!
Het docententeam van de opleiding
Civiele Techniek

