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

Pedagiek
Voltijd
Eefje van den Steenhoven
E: e.l.b.vandensteenhoven@hhs.nl T: 06-39080559

Wanneer word je waar verwacht?
In de introductiebrief die je per mail hebt ontvangen vind je nadere informatie over de eerste week en de
introductiedagen. Op maandag 2 september word je om 9.30 uur verwacht op de Haagse Hogeschool
(Johanna Westerdijkplein 75). Je kunt je melden bij de ontvangstbalie in de grote hal.
Mocht je die dag ziek zijn, neem dan contact op met de propedeusecoördinator. Ben je meer dan een half
uur te laat, meld je dan bij de receptie. Je hoeft de eerste dag niets mee te nemen.
Introductieweek
De introductiedagen zijn van maandag 2 september t/m woensdag 4 september. Op donderdag 5
september start het onderwijs. De introductiedagen hebben een verplicht karakter.
De dagen staan geheel in het teken van kennismaking met elkaar, de Haagse Hogeschool en met studeren
aan het hbo. We hebben een leuk en gevarieerd programma samengesteld, op en rondom de hogeschool.
Meer informatie over het programma vind je in de per mail verzonden introductiebrief.
Boekenlijst
Het bestellen van boeken kan o.a. via Studystore: www.studystore.nl. Op de site vul je de gegevens van je
opleiding in. Vervolgens kun je zien welke boeken en licentie 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 of Bookmatch. Let er wel altijd op dat je de juiste druk aanschaft.
Rooster
Tijdens de introductie op maandag 2 september zal het rooster voor de eerste onderwijsperiode (10 weken)
bekend worden gemaakt. Houd er rekening mee dat je vanaf november (blok 2) op donderdag de hele dag
stage zal lopen.
Benodigdheden voor de studie
We adviseren onze studenten een laptop aan te schaffen aan het begin van het studiejaar.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

070-4458330 (faculteitsbureau Sociaal Werk & Educatie, gevestigd in Ovaal
3.01)
swe@hhs.nl
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 11.30 en van 12.30 – 16.00 uur. Gesloten van
22 juli tot 5 augustus.

