
 
 
 
  

 

 
 

Amsterdam, 1 juni 2018      

Beste student, 

In september 2018 start je met je opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van 
Amsterdam.  

Maandag 27 t/m vrijdag 31 augustus vindt de introductieweek plaats. Dit programma is onmisbaar 
voor een goede start. Blokkeer daarom deze gehele week alvast in je agenda. 
 
INTRODUCTIEDAG op Amstelcampus 
Onderdeel van de introductieweek is een verplichte introductiedag met jouw klas in het Wibauthuis.  
In augustus ontvang je hiervoor het programma.  
 
Ardennendagen  
Naast 1 introductiedag in het Wibauthuis, reis je samen met je medestudenten 3 dagen af naar de 
Belgische Ardennen! Op het programma in de Ardennen staan veel sportieve activiteiten zoals 
mountainbiken, abseilen, teamwork activiteiten en boogschieten. Natuurlijk is er ook tijd voor 
gezelligheid. 
De ervaring leert dat deze Ardennendagen in hoge mate bijdragen aan de vorming van hechte 
groepen, daarom gebeurt de klassenindeling op basis van aanwezigheid in de Ardennen. Hechte 
klassen hebben een positieve invloed op de studieprestaties. 
 
Vertrek naar de Ardennen is op maandag 27 of op woensdag 29 augustus om 09:00 uur vanaf 
Amsterdam en je bent op woensdagavond of vrijdagavond weer terug. Na aanmelding ontvang je 
half augustus per mail de exacte vertrekdag voor jouw klas Je ontvangt dan ook meer informatie 
over de busreis, het programma en een inpaklijst. 
 
Aanmelden Ardennen 
Aanmelden voor de Ardennen kan tot 1 augustus 2018 door middel van het overmaken van de eigen 
bijdrage, deze bedraagt € 150,-. Dit is inclusief busreis, 3 dagen verblijf (ontbijt, lunch en avondeten 
inbegrepen) en alle activiteiten. Zorg dat je op tijd betaalt!  
Je kunt je bijdrage overmaken op NL10ABNA0477600832 t.a.v. PBN o.v.v. studentnummer en je 
voor- en achternaam. Let op: restitutie is niet mogelijk.  
 
Studiematerialen 
Binnenkort is het studiematerialenpakket te bestellen via Studystore.nl.  
Houd voor de studiematerialenlijst en meer informatie de website start-studiejaar in de gaten. 
 
Vragen 
Als je vragen hebt over de introductie, kijk dan hier voor de meest gestelde vragen (FAQ).  
 
Bewijs van inschrijving 
Deelname aan de introductie betekent niet automatisch dat je bent ingeschreven voor de 
opleiding. Je bent pas ingeschreven zodra je hebt voldaan aan alle inschrijvingsvoorwaarden. 
Je inschrijving moet uiterlijk 31 augustus 2018 zijn afgerond. Daarna ontvang je op je HvA e-
mailadres een Bewijs van inschrijving voor studiejaar 2018-2019. 
 
Toch niet starten met de studie?  
Heb je inmiddels voor een andere opleiding gekozen of ga je niet studeren? Meld je af via 
Studielink. Je ontvangt dan geen berichten meer over deze opleiding. 
 
Vragen over de start van je studie? 
Stel je vragen via hva.nl/digitaalservicepunt of bel 020 595 1401 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur). 

http://www.hva.nl/opleiding/commerciele-economie/praktische-zaken/inschrijven/start-studiejaar/start-studiejaar-commerciele-economie.html?origin=6vn0r8rXQ9a7%2BhKaKeC7OQ
http://www.hva.nl/opleiding/commerciele-economie/praktische-zaken/inschrijven/start-studiejaar/faq-introductie/faq-introductie.html?origin=9NDwN6S1Rii7vO5kIytlow
http://www.hva.nl/praktisch/algemeen/hva-breed/ac-hr/inschrijven-en-herinschrijven/stappenplan-inschrijven/stappenplan-inschrijven.html?origin=SuQm/lB%2BQ0%2BV/x7b7T%2BJPw#anker-2-controleer-de-toelatingseisen-
http://www.hva.studielink.nl/
http://www.hva.studielink.nl/
http://www.hva.nl/digitaalservicepunt


 
 
 
  

 
Namens het gehele docententeam hoop ik je te zien tijdens de introductieweek en wens ik je een goede 
start van je studie toe!  
 
Jeroen Prent 
Opleidingsmanager Commerciële Economie Voltijd 
 
 


