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

Industrieel Product Ontwerpen
Voltijd
Sylvia Schipper/06-18998493/s.j.schipper@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
Maandagochtend 2 september is je eerste schooldag. Het exacte tijdstip, de klassenindeling e.d. krijg je via
de email toegestuurd rond 30 augustus (controleer je SPAM of onbelangrijke email).
Van woensdag 28 augustus t/m zaterdag 31 augustus vindt het introductiekamp plaats, verzorgd door
INTRO-IPO. Dit is niet verplicht, maar het is wel heel leuk om al met je medestudenten kennis te maken.
Meer informatie vind je in de zomerpost-startinformatie die midden juli gemaild wordt (controleer
regelmatig je SPAM of onbelangrijke email).
Introductieweek
In de eerste week zijn er nog geen regulier rooster, maar heb je een grote ontwerpopdracht. Je gaat aan de
slag als jndustrieel ontwerper. Ook maak je kennis met je klas en je coach. Je bent maandag t/m donderdag
hele dagen op school. Donderdagavond sluiten we af met een barbecue en kan je kennismaken met Den
Haag door Oh Oh Intro.
Deze week is onderdeel van Project 1.1, aanwezigheid is dus vereist.
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.
n.b.:
Voor Wiskunde kan je een eerdere druk aanschaffen, maar deze is didactisch minder goed.
Wacht met bestellen van Productergonomie i.v.m. een kortingsactie die in de zomerpost-startinformatie
wordt toegelicht.
Rooster
Bij IPO heb je circa 25 contacturen/week, verdeeld over vier of vijf dagen. Het rooster wordt in de week
voor school start bekend gemaakt op de website. Log in met je HHs-account om hem in te zien.
Het jaarrooster inclusief vakanties en lesvrije periodes vind je op
https://dehaagsehogeschool.sharepoint.com/sites/ServicePlein/SitePages/vakantie-en-andere-data.aspx
Log in met je HHs-account om het in te zien (scroll door naar beneden voor het juiste jaar).

Benodigdheden voor de studie
De benodigdheden voor de studie vind je in de zomerpost-startinformatie die midden juli gemaild wordt.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070-4458720
tis@hhs.nl
Op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur (fysiek, ruimte: SL1.68).
Van 5 augustus t/m 23 augustus is het faculteitsbureau gesloten!

