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

Finance & Control
Voltijd
Mw. C.S. Ori; c.s.ori@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
In de eerste week van september gaat het nieuwe collegejaar van start. In je eerste week zullen we starten
met een introductieweek waarbij je kennis maakt met de opleiding, de docenten, je medestudenten en de
hogeschool.
Dinsdag 3 september start het programma. Vanaf 11:30 is de inloop waarbij je je aan kunt melden bij de
balie op het centrale plein. Om 12:00 wordt je verwacht in de aula waar de kick-off van het studiejaar van
de eerstejaars studenten plaats zal vinden. Hierna volgt er een programma waarbij je kennis zal maken met
je klas en je studiebegeleider.

Introductieweek
De introductieweek duurt van dinsdag 3 september t/m vrijdag 6 september. Het programma van deze
week en de activiteiten die plaats zullen vinden ontvang je tijdens de kick-off op dinsdag 3 september.
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 lessen gaan van start in de week van 9 september, de week na de introductieweek. Tijdens de
introductieweek zullen we je laten zien hoe je via het intranet van de HHS je actuele rooster op kunt
vragen. In de introductieweek laten we je ook zien waar je de jaarplanning 2019/2020 kunt vinden. Deze
planning is inclusief de tentamenperiodes, vakanties en lesvrije weken.
Benodigdheden voor de studie
Bij aanvang van de lessen, na de introductieweek, verwachten we dat je de beschikking hebt over de
volgende zaken:
• Boekenlijst zoals gepubliceerd op de website van de studystore.
• Laptop

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

070-4457957
BFM@hhs.nl
De faculteit is beperkt bereikbaar tijdens de zomervakantie

