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Vraagbaak SPH 
Waar kun je antwoord krijgen op je vragen? Onderstaand schema geeft een overzicht van belangrijke 
onderwerpen waarover je vragen kunt hebben, en van medewerkers SPH, Social Work of serviceafdelingen, die 
de eerst aangewezenen zijn om je een antwoord daarop te geven. Komen jullie samen niet verder of blijven 
vragen onbeantwoord, dan kan in tweede instantie de opleidingsmanager SPH je altijd van dienst zijn. Ook als je 
het oneens bent met een bepaald besluit, kan de opleidingsmanager in uitzonderlijke gevallen dat besluit 
heroverwegen. Dat geldt echter niet voor toetsen en examens. Die vallen onder verantwoording van de 
Examencommissie. 

VRAAGBAAK SPH  

Studenten met vragen over   Medewerkers eerste aanspreekpunt    

Belangrijke informatie over de start van 
het studiejaar 

Zie: http://www.hva.nl/maatschappij-recht/startstudiejaar. 
Zie ook FAQ over start studiejaar SPH op DLWO. 

Actuele informatie (mededelingen voor 
studenten, roosters, nieuwsbrieven 
e.d.) 

Social Work-opleidingen op de DLWO: https://dlwo.dmr.hva.nl  en 
http://rooster.hva.nl  
Inloggen met HvA-gebruikersnaam en wachtwoord 

Administratief-organisatorische zaken    Bedrijfsbureau en studentenadministratie: bedrijfsbureau-mlh@hva.nl  en 
tel.: 020-5952810 

Opleidingsspecifieke informatie SPH Secretariaat SPH: secretariaatsph@hva.nl en tel.: 020-5954924  

Rooster en indeling groepen voor 
voltijd   

Secretariaat SPH: secretariaatsph@hva.nl en tel.: 020-5954924 
Organisatieassistenten: Petra Oostrom (rooster) en Jacqueline Comvalius 
(indeling groepen voor voltijd) 

Jaarprogramma (curriculum) van jouw 
jaar bij opleiding voltijd   

Teamcoördinatoren Voltijd:  
Jaar 1:  
Huib Giltay Veth, h.j.giltay.veth@hva.nl 
Jaar 2:  
Danielle de Boer, d.de.boer2@hva.nl 
Jaar 3 en 4:  
Kees Hoogvorst, k.hoogvorst@hva.nl 
Coördinatoren ouderejaars (jaar 5 en verder):  
Jolande Adema, j.adema@hva.nl  
Jeroen van der Kroon, j.van.der.kroon@hva.nl   

Jaarprogramma (curriculum) van jouw 
jaar bij opleiding deeltijd / duaal   

Teamcoördinatoren Deeltijd / Duaal:  
Jaar 1 t/m 4:  Kees Hoogvorst (ad-interim), k.hoogvorst@hva.nl 
Coördinator ouderejaars (jaar 5 en verder): Sylvia van Duijn, 
s.van.duijn@hva.nl    

Specifiek programma   Docent(en) van het programma   

Praktijk / stage    Praktijkbegeleider en / of studieloopbaanbegeleider 
  
Stagebureau Voltijd 
Jaar 1 en 2: 
Margreet Vlaanderen, m.vlaanderen@hva.nl  
Ratiba el Kharim, r.el.kharrim@hva.nl  
Rosie Vedder, r.vedder@hva.nl  
Jaar 3:  
Astrid Lassche, a.lassche@hva.nl 
Saapke Hoekstra, s.hoekstra@hva.nl 
Coördinatie Buitenlandstage 3e jaar :  
Harriët Steffens, h.steffens@hva.nl  
Astrid Lassche,  a.a.lassche@hva.nl  
  
Instroomcoördinatoren Deeltijd/Duaal 
Propedeuse: Aliene Odé, a.j.ode@hva.nl 
Hoofdfase: Marleen Schaapman, m.schaapman@hva.nl 
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Keuzeprogramma's Social Work-
opleidingen   

Informatie en inschrijven: https://dlwo.dmr.hva.nl (zie: Onderwijs, SPH, 
INDEX, keuzevakken) 
Contactpersoon: Stephanie Klomp, s.klomp@hva.nl 

Major - minor    Informatie bij Geeske Nijdam, g.nijdam@hva.nl 
Informatie: http://www.hva.nl/studeren/minoren  
Inschrijven: http://www.hva.nl/sis    

Kenniscentrum Maatschappij en 
Recht    

Ria Smit, h.smit@hva.nl   

Internationalisering, buitenlandse 
stage, uitwisselingsprogramma's   

Bureau Internationalisering  
https://dlwo.dmr.hva.nl/nl/studeren/Paginas/Internationalisering.aspx  
Benita Panizo, b.panizo@hva.nl 
Coördinator Internationalisering SPH: Tanny Bakker, j.c.bakker@hva.nl 

Voortgang en planning van je 
studieportfolio    

Studieloopbaanbegeleider (SLB'er)    

Bijzondere persoonlijke 
omstandigheden   

Studentendecanen: 
Pieter Ruijssenaars, p.p.ruijssenaars@hva.nl  
Janine Minheere, j.minheere@hva.nl  
https://dlwo.dmr.hva.nl/nl/studeren/studentendecanen/Paginas/default.
aspx  
Via inloopspreekuren en eventueel op afspraak   

Taalondersteuning/ Keuzevak Taal   Individueel taalspreekuur op maandag of donderdag bij taaldocent Astrid de 
Ronde-Boerrigter. Afspraak maken via de mail:  a.de.ronde@hva.nl.  
Zie voor taaltest en overig taalaanbod: 
https://dlwo.dmr.hva.nl/nl/studeren/Paginas/CMV-MWD-SPH-TP-
BSK/Taal.aspx.   

Toetsing en beoordeling, vrijstelling en 
bindende studieafwijzing (BSA)   

Examencommissie SPH  
Zie Onderwijs- en Examenregeling (OER) op DLWO.   

Klachten of bezwaren rondom toetsing 
en examinering    

Examencommissie SPH. Voorzitter Simona Gaarthuis. Schriftelijk indienen 
via Postvak Examencommissie SPH. Met mogelijkheid tot beroep bij College 
van Beroep    

Algemene klachten, opmerkingen of 
ideeen    

Opleidingscommissie SPH (OC SPH), ocsph@hva.nl  
https://www.facebook.com/OCSphAmsterdam  
of via signaalformulieren: 
https://dlwo.dmr.hva.nl/nl/studeren/Paginas/Signaalformulier.aspx   

Jouw mening over kwaliteit opleiding 
en organisatie   

Diverse schriftelijke evaluaties en de landelijke HBO-Monitor. 
Panelgesprekken met teamcoördinatoren, docenten, eventueel andere 
betrokkenen, kwaliteitsmedewerker en OC. Zie voor meer informatie: 
DLWO.   

Bibliotheek   Adres: Kohnstammhuis, Wibautstraat 2  
Openingstijden: Ma t/m do 8.30-20.30 uur en Vrijdag 8.30-17.00 uur  
Zie voor actuele informatie:http://www.hva.nl/studeren/praktische-
informatie/bibliotheek en klik op de link 'website van de bibliotheek' of kijk 
op het studenten- en medewerkersintranet van DMR.   

Athenaeum Boekhandel   Adres: Jan Bommerhuis, Wibautstraat 80-86; B-vleugel op 1e etage (B1.16) 
Openingstijden: Ma t/m do: 09.30-17.00 uur en vrijdag: 09.30-15.00 uur. 
(in vakanties gelden aangepaste openingstijden) 
Zie voor bestellen van boeken: http: //hbo.athenaeum.nl.   

Studiemateriaal   - Studiehandleidingen, PowerPoints en overig studiemateriaal staan 
doorgaans op DLWO bij het desbetreffende programma. 
- Readers bestellen via de Canon Webshop, te bereiken via: 
https://hva.oce.nl. Raadpleeg bij vragen de medewerkers van de Canon 
Copyshop: hva.ksh@canon-bs.nl. Zie voor openingstijden en precieze 
locatie: DLWO (Studenten A-Z , Copyshops en Quick Service Points).   
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Kopiëren   Voor grote opdrachten, werkstukken en scripties, kunnen studenten op 
privétitel terecht bij de copyshop. Zie voor openingstijden en precieze 
locatie: DLWO (Studenten A-Z , Copyshops en Quick Service Points).   

 

 


