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

Michiel Bernsen
Voltijd
Michiel Bernsen / 0639072310 / m.bernsen@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
Maandag 2 september 2019 van 08:30 uur tot 09:00 uur inloop. Centrale aftrap in de aula van
09:00 uur tot 09:45 uur op 2 september 2019
Meld je in de centrale hal op de Hoofdvestiging aan de balie. Vanaf hier word je doorverwezen
naar de aula.
Mocht je niet aanwezig kunnen zijn meld je dan af via orm@hhs.nl. Als je te laat bent meld je dan
bij de balie.
Het is handig om een pen en papier mee te nemen om aantekeningen te maken.
Introductieweek
Maandag 2 september t/m donderdag 5 september op de hoofdvestiging.
Verplicht: Ja (veel modules in jaar 1 starten deze week)
Tijdens de introductie zal het eerste jaar van de opleiding ORM van start gaan. Je maakt kennis
met elkaar, het ondernemerschap, & de retail. Veel modules in jaar 1 starten deze week.
Daarnaast ga je gelijk van start met het project YEP om je eigen bedrijf te starten. ORM is een
opleiding voor doeners met denkkracht.
In juli ontvang je meer informatie over de introductie en de literatuurlijst.
Boekenlijst
Het bestellen van boeken gaat via Studystore: www.studystore.nl. Op de homepage vul je de gegevens van
je opleiding in. 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
Het rooster ontvang je in de introductieweek. Je krijgt dit van je mentor.
Benodigdheden voor de studie
Het is handig om een laptop aan te schaffen voor je studie vanaf de eerste lesweek.

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

070-445 8150
bfm@hhs.nl
Maandag t/m vrijdag open van 10:00 uur 12:00 en 14:00 uur en 16:00 uur
I.v.m. de zomervakantie is de faculteit niet bereikbaar van 29 juli 2019 tot 12
augustus 2019

