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

Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management
voltijd
Sebastiaan Beresford, 06 18 98 95 32, S.A.Beresford@hhs.nl

Introductieweek
Je start je opleiding met een introductieweek. Daarvoor verwachten we je op 26 augustus om 8:30
direct na de ingang in de centrale hal van de Haagse Hogeschool.
Deelname aan het introductiekamp is verplicht
Het introkamp is bedoeld om je studie en je studiegenoten snel te leren kennen.
Voor verdere info: zie bijgevoegde brief in de e-mail van je zomerpost.
Wanneer word je waar verwacht?
26 augustus 2019 om 8:30 voor de Introductieweek
2 september om 9:00-30u inloop in de centrale hal voor de start van het onderwijs.
Mocht je door overmacht te laat komen of niet aanwezig kunnen zijn, neem dan contact op met
Sebastiaan Beresford, zie bovenstaand contactpersoon.
Zorg dat je een device hebt om online toegang te krijgen, laptop is aanbevolen. Verder normaal
schoolspullen, pen, schrift.
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
Je ontvangt op 2 september een uitgeprinte versie van het rooster. Ook leer je hoe je dit digitaal
kunt opzoeken.
De eerste weken beginnen we om 9:30u afhankelijk van de geplande lessen ben je in de middag
klaar. Uiterlijk om 16u
Benodigdheden voor de studie
- Alle benodigdheden voor je studie staan in je boekenlijst. Deze vind je in je e-mail die je hebt
ontvangen met zomerpost.
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
070 4458272
E-mail:
TIS@hhs.nl
Bereikbaarheid:
bereikbaar ma t/m vrij tijdens kantooruren, gesloten van 5 aug tot 25 aug.

