Startinformatie voor september 2019
Start je eind augustus aan De Haagse Hogeschool? Dan vind je hier handige en belangrijke
informatie van je opleiding.
Naam opleiding: Technische Bedrijfskunde

Wanneer word je waar verwacht?
De eerste lesdag is maandag 2 september, Rotterdamseweg 137 te Delft.
Meer informatie over tijden en lokalen zie onder ‘Rooster’.
Introductiebijeenkomst
Op donderdag 29 augustus 2019 vindt de introductiebijeenkomst van TBK plaats op de
Rotterdamseweg 137 te Delft. Meer informatie ontvang je medio juli per mail. Je wordt geacht bij
deze bijeenkomst aanwezig te zijn.
Boekenlijst
De boekenlijsten zijn medio juli bekend en worden per e-mail toegestuurd. Het bestellen van
boeken van je opleiding Technische Bedrijfskunde gaat via Studystore: www.studystore.nl. Op de
homepage vul je de gegevens 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 lesrooster en de groepsindeling ontvang je tijdens de introductiebijeenkomst. Dit lesrooster is
vanaf eind augustus ook te vinden op het Studentennet van De Haagse Hogeschool, onder “Mijn
studie/Roosters en data” van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Behalve de roosters tref je
hier ook een handleiding aan voor het raadplegen van de roosters. Meer informatie ontvang je
medio juli per mail.
Inschrijving
Zorg dat je inschrijving uiterlijk 31 augustus 2019 helemaal in orde is. Als je je voor meer dan
één opleiding hebt aangemeld, of indien je besluit de opleiding Technische Bedrijfskunde niet te
volgen, trek dan direct de aanmelding(en) in voor de opleiding(en) die je niet gaat volgen.
Studentennet
Studentennet (intranet.hhs.nl) is de toegang tot informatie die je als student nodig hebt voor je
studie. Het biedt toegang tot je roosters, cijfers, e-mailberichten en Blackboard Courses. Ook vind
je hier o.a. berichten van je opleiding, statuten en regelingen, en informatie over de vele
(studenten)voorzieningen. Als je ingelogd bent, heb je automatisch toegang tot het Studentennet.

Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Het gebouw in Delft is van 22 juli t/m 19 augustus gesloten.
Heb je nog vragen, dan kun je t/m vrijdag 19 juli en vanaf dinsdag 20 augustus contact met ons
opnemen via telefoonnummer 015-2606300 of via tisdelft@hhs.nl.
Voor vragen over je inschrijving kun je de hele zomer terecht bij de Centrale Studenten
Inschrijving in Den Haag, kijk op www.hhs.nl/inschrijving of e-mail naar CSI@hhs.nl.

