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

HALO
Voltijd
Ellen Poot, e.y.poot@hhs.nl

Welkom
Hartelijk welkom op de opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding (HALO). Je hebt gekozen voor een
boeiende en dynamische studie waarin je jezelf zult ontwikkelen tot eerstegraads docent. Tijdens de
opleiding wordt er veel inzet en initiatief van je gevraagd. Daarbij zullen alle docenten en medewerkers van
de HALO je begeleiden en ondersteunen.
Deze brief bevat veel praktische informatie die van belang is voor de start van je opleiding. Lees de brief en
de bijlagen goed door en volg de aanwijzingen.

Inschrijving en collegekaart
Je inschrijving is definitief als de digitale machtiging is ontvangen bij De Haagse Hogeschool. Dit kun je
controleren in Studielink. Als je inschrijving helemaal in orde is, staat er bij de status inschrijving in je
Studielink-account ‘Ingeschreven’. Pas daarna ontvang je een collegekaart. Het bezit van deze collegekaart
geeft je het recht om gebruik te maken van de faciliteiten van de Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport
(GVS).
LET OP: studenten die hun diploma na 1 september 2019 uitgereikt krijgen (geldt vooral voor MBO-4
studenten), dienen een verklaring van de eigen onderwijsinstelling in te leveren waarop staat aangegeven
dat zij op 31 augustus 2019 of eerder geslaagd zijn. Deze datum dient ook op het diploma vermeld te staan.
Indien de datum op het diploma na 31 augustus 2019 valt, is de inschrijving ongeldig en kun je niet starten
met de opleiding.

Aanvullende eisen
Heb je nog geen sportmedische keuring gedaan, dan kun je bij elk willekeurig sportgeneeskundig centrum
zo’n keuring af laten nemen. Deze keuring moet voldoen aan het profiel Verplichte Sportmedische Keuring
of Basis Sportmedische Keuring.
De keuringen van Haaglanden Medisch Centrum vinden plaats op locatie Antoniushove van HMC. Je kan
rechtstreeks contact op nemen met de poli sportgeneeskunde. Telefoonnummer: 088-979 48 90.
Een kopie van de uitslag van de keuring mail je naar het faculteitsbureau via GVS-SRB@hhs.nl . Het
origineel bewaar je zelf. Stuur de kopie voor 31 juli 2019 op.

Heb je je zwemdiploma A en B nog niet opgestuurd, doe dat dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
voor 31 juli 2019 naar GVS-SRB@hhs.nl onder vermelding van “aanvullende eisen HALO” + je naam +
studentnummer en geboortedatum.

Wanneer word je waar verwacht?
De Introductiedagen vinden plaats van maandag 2 september t/m woensdag 4 september 2019. Deelname
aan de Introductiedagen is verplicht (het is een onderdeel dat je moet voldoen om je studiepunten van de
cursus “persoonlijke professionele ontwikkeling” te kunnen behalen).

Boekenlijst
De boeken kun je bestellen bij Studystore: www.studystore.nl. Een andere mogelijkheid is het overnemen
van boeken van studenten die de opleiding hebben verlaten. Let er dan goed op dat je de juiste uitgave
hebt. Je kunt eventueel ook boeken uit de bibliotheek gebruiken, echter dat aanbod is beperkt. We
hebben niet voor elke student tegelijkertijd voldoende exemplaren beschikbaar.
Rooster
Tijdens de introductiedagen wordt bekend gemaakt in welke klas je zit. Ook wordt uitgelegd op welke
manier je je weekrooster een jaarrooster in kunt zien.

Stage & VOG
Stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. In het tweede blok (half november) wordt gestart met
een stage in het Primair Onderwijs, gevolgd door een stage in het Voortgezet Onderwijs in het tweede
semester. Daarnaast is er de zogenaamde “Verenigingsstage” voor de reguliere leerroute (niet voor de
verkorte leerroute). Meer informatie over de stages kun je lezen in Bijlage 3: Informatie stage.
Om aan alle stages te kunnen voldoen is het noodzakelijk om in het bezit te zijn van een ‘Verklaring
Omtrent Gedrag’ (VOG). Deze moet beoordeeld zijn op screeningsprofiel #60: Onderwijs. De VOG kun je
aanvragen in het tijdvak tussen 1 augustus tot 1 november 2019. Zorg in ieder geval dat je uiterlijk 1
november 2019 in het bezit bent van je VOG. De consequenties van het niet hebben van een VOG is dat je
geen stage kunt lopen. De kosten van de verklaring zijn ongeveer € 35, -. Je moet een VOG kunnen
overleggen bij alle instellingen waar je een stage gaat lopen. Zorg dus dat je deze op tijd hebt aangevraagd.
Benodigdheden voor de studie
Je hebt een kledingpakket nodig voor de participatie aan evenementen en stage. Het kledingpakket heb je
gepast tijdens de Meet&Match dagen en een bestellijst heb je ingevuld. Als je je betaling nog niet hebt
gedaan, doe dit dan zo snel mogelijk (zie mail die je ontvangen hebt vanuit Teammates).
Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met Teammates via email adres:
hhs@teammates.nl.

Inzet bij evenementen (geldt niet voor studenten van de verkorte leerroute)
Tijdens de opleiding word je in het kader van projecten ingezet bij verschillende evenementen, soms ook in
het weekend.

Vrijstellingen verkorte Leerroute 2019-2020
Studenten met een MBO diploma Sport & Bewegen of CIOS niveau 4 kunnen op basis van hun afgeronde
kerntaken vrijstellingen aanvragen voor onderdelen uit het HALO curriculum. Daardoor is het mogelijk om
de studie in drie jaar te doorlopen. Deze studenten zullen zoveel mogelijk samen in een verkorte leerroute
klas worden geplaatst. In een van de eerste weken van het nieuwe studiejaar zal de VL-coördinator elke VLklas bezoeken om de procedure rondom de vrijstellingsaanvragen te bespreken en verdere uitleg te geven.
Geschatte kosten eerste studiejaar
Literatuur
Eur. 430,Verplicht kledingpakket
Eur. 385,Verklaring omtrent gedrag Eur. 35,Introkamp
Eur. 80,Totaal
Eur. 930,Dit bedrag is exclusief collegegeld.

Verzekering
De Haagse Hogeschool heeft een collectieve ongevallenverzekering voor evenementen en
stages Contact en bereikbaarheid voor de bijbehorende bijlages
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070-4458380
Fo-gvs@hhs.nl
Alle werkdagen tijdens de zomervakantie bereikbaar, behalve 2-8-2019 en
9-8- 2019

Namens docenten en medewerkers van de HALO wens ik je een goede zomer en een fijne vakantie.
Graag tot ziens bij de start van de Introductiedagen op maandag 2 september 2019.

Met vriendelijke groet,

Guy v.d. Meulen (opleidingsmanager) en Ellen Poot (teamleider)

