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

Werktuigbouwkunde
Duaal
Dhr. W. Hoogland – W.R.Hoogland@hhs.nl

Wanneer word je waar verwacht?
De eerste officiële lesdag is maandag 2 september 2019. Deze dag start met een verplichte introductie om
13:00 uur in lokaal 1.074 (1e verdieping). Bij deze introductie is ook de aanwezigheid van jouw
bedrijfsbegeleider gewenst. Wij verzoeken je vriendelijk je bedrijfsbegeleider hiervoor uit te nodigen. De
lessen starten aansluitend in de avond.
Introductieweekend
Het introductieweekend wordt georganiseerd door studievereniging Impuls en vindt plaats van 15 t/m 18
augustus in Delft. Deelname aan het weekend is niet verplicht.
Tijdens dit weekend geven wij jou de kans om je medestudenten beter te leren kennen. Er vinden
activiteiten op het terrein en in Delft plaats dus je neemt meteen een kijkje in het centrum van je
aankomende studentenstad! Half juli ontvang je meer informatie per e-mail.
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 semester is voldoende.
Rooster
Rond 30 augustus ontvang je per e-mail de groepsindeling. Hiermee kun je na inloggen met je HHs-account
op het Studentennet van De Haagse Hogeschool onder “Roosters en data” van de opleiding
Werktuigbouwkunde voltijd je rooster opvragen via de link “Algemene les- en tentamenroosters”. Behalve
de roosters tref je hier ook een handleiding aan voor het raadplegen van de roosters.
Het jaarrooster inclusief vakanties en lesvrije periodes vind je hier ook.
Benodigdheden voor de studie
De belangrijkste benodigdheid voor deze duale opleiding is minimaal 24 uur relevant werk per 1 september
2019. Per blok van 10 lesweken moet je in een voortgangsverslag verantwoorden welke competenties je
gedurende je werk hebt verworven. In de handleiding Werkend Leren die je tijdens de introductie ontvangt
wordt het hele proces uitgelegd.
Voor de opleiding heb je een laptop nodig. Dit moet een laptop zijn waar Windows 10, het standaard Office
pakket en het programma SolidWorks op kan draaien. (Dit laatste programma krijg je van de opleiding en

neemt minimaal 10 GB schijfruimte in). Deze pakketten werken in principe al op een gemiddelde laptop (i5
met 4 GB geheugen), maar als je met SolidWorks zwaardere berekeningen wilt gaan doen, is het handig als
je een iets snellere laptop hebt (i7). SolidWorks raad aan om minimaal 3,3 GHz en 8 GB geheugen te
gebruiken en om een NVIDIA grafische kaart te gebruiken (geen Game-Card).
Vanuit de HHS hebben we een speciale aanbieding samen met de TU-Delft voor een zeer goede laptop (HP
Zbook G5) met veel korting en 3 jaar garantie. Kijk daarvoor vanaf midden juli op de site: hhs.orderitnow.nl
Contact en bereikbaarheid van de faculteit tijdens de zomervakantie
Telefoonnummer:
E-mail:
Bereikbaarheid:

015-260 6300
tisdelft@hhs.nl
Heb je nog vragen, dan kun je t/m vrijdag 19 juli en vanaf dinsdag 20 augustus
contact met ons opnemen.
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

