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Beste collega’s en studenten,
Goed uitgerust in de zomer? We hopen 
het van harte. Een tv-programma van de 
HvA? Ja. Het is nieuw, het is anders, het is 
1,5-meterproof. Het is voor medewerkers, 
studenten en relaties. #alltogethernow! 
Net zo leuk (of leuker?!) als ons inmiddels 
bekende kennisfestival. Pak een drankje, plof 
neer op de bank en kijk mee. Veel plezier!

Je collega’s van team Opening Hogeschooljaar



Programmagids

Het barkrukkengesprek – 
Gek op Jack!
HvA-Docent van het jaar 2020 Jack van de
Wal van de opleiding Sportkunde wordt 
aan de tand gevoeld door presentator 
Rik van de Westelaken.

Tune in op Tune In
Je studie starten in coronatijd als eerste-
generatie-student. Hoe ga je dat uitvogelen? 
Rik van de Westelaken gaat in gesprek met 
studenten van het programma Tune In.

In de wandelgangen
HvanA gaat op pad en ontfutselt het CvB 
en studentassessor Elijah Alvares wat de 
topprioriteiten zijn voor het nieuwe jaar.



Oeps bloobs: online werken 
en studeren vanuit een 
student gezien
Creative Business student Dani Stavorinus 
geeft haar visuele visie op online studeren.

Bloed, zweet en tranen 
Sinds maart was het onderwijs online. Wat 
hebben we geleerd, wat doen we never 
again? Hoogte- en dieptepunten van online 
onderwijs #heretostay. Rik van de Westelaken 
ontlokt collega’s en studenten hun lifehacks.
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Voetjes van de vloer
Kyakuwa: niet in woorden te omschrijven, 
gewoon kijken!  

Serious business
Voorzitter aan het woord. 

#ThebestoftheHvA
Rector Geleyn Meijer maakt de winnaars van het 
HvA-onderzoek van het jaar bekend. 
Lees en zie meer over deze onderzoekskanjers: 
onderzoekvanhetjaar.mijnhva.nl
#doenoumaar
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Uitzending gemist? 
Kijk op een tijdstip dat jou 

het beste uitkomt: 
openinghogeschooljaar.mijnhva.nl 



Wat is het geheim achter de 
populariteit van HvA-Docent van 
het Jaar Jack van de Wal? Schakel 
je livestream in en kom erachter!

Jack (faculteit Bewegen, 
Sport & Voeding) geeft les in 
martial arts, teamsporten en 
managementvaardigheden. Jack 
heeft met zijn verkiezing tot Docent 
van het Jaar 2000 euro gewonnen, te 
besteden aan onderwijsverbetering. 
De studentenjury roemt hem 
om zijn enthousiasme, passie 
en humoristische benadering.
De docent is al jarenlang populair 
vanwege zijn goede contact met zijn 
studenten. Het onderling contact 
is hem heilig: toen de HvA door de 
lockdown noodgedwongen overging 

op afstandsonderwijs verplichtte hij 
zijn studenten zelfs om hun camera 
aan te doen. Zo kon hij erop toezien 
dat ze hun praktijkopdrachten wel 
deden, zoals trucjes leren met een 
bal. Maar het belangrijkste was dat 
hij zo in discussie kon blijven met 
de klas. De dialoog tussen student 
en docent heeft een goede invloed 
op de sfeer, vindt Jack. Het maakt 
de onderlinge afstand kleiner, en 
studenten zijn daardoor opener en 
communicatiever. 

Vanuit café Fest praat Jack over hoe 
hij (online) contact legt met zijn klas 
en hoe hij zijn lessen interessant 
maakt en houdt. Bindend 
kijkadvies!

Het barkrukkengesprek 
Gek op Jack!

Jack van de Wal



Het hbo is een grote stap als je als eerste in jouw 
familie gaat studeren. Velen haken af in het eerste 
jaar. Wat doet de HvA om eerstegeneratiestudenten 
over de drempel naar het hoger onderwijs te helpen? 
En hoe kun jij als docent bijdragen aan hun succes?

Tune In is een driedaags programma van de HvA gevuld 
met workshops, speeches en teambuilding activiteiten voor 
eerstegeneratiestudenten. Het is een voorproefje van wat ze 
te wachten staat: omgaan met verwachtingen, samenwerken 
en hulp vragen bijvoorbeeld. Dingen die ze niet per sé 
meegekregen hebben. Speciale studentcoaches – zelf 
eerstegeneratiestudent, inmiddels afgestudeerd – helpen de 
eerstejaars op weg.

Aan tafel praten Mohammed Skori, projectleider van Tune 
In, en twee studentcoaches over de speciale aanpak voor 
eerstegeneratiestudenten. Over de workshops, wat jij als 
docent hierover moet weten en niet te vergeten over het 
succes van de eerste editie. Laat je leiden door de titel van 
het programma en… tune in!

Tune in op Tune In



Goed onderzoek mag gevierd 
worden! Welke onderzoeken 
zijn dit jaar genomineerd voor 
de prijs ‘HvA-onderzoek van 
het jaar’?

PR OMIO - Een krachtig 
leefstijlprogramma voor 
migrantenouderen   
Ouderdom komt met gebreken. 
Opvallend is dat niet-Westerse 
migrantenouderen vaak minder 
gezond zijn dan ouderen zonder 
migratieachtergrond. Het onder-
zoeksproject ProMIO ontwikkelt 
een nieuw, krachtig beweeg- en 

voedingsprogramma, waarmee 
diëtisten en fysiotherapeuten 
beter kunnen inspelen op 
de specifi eke behoeften van 
migrantenouderen. De focus 
van het programma ligt op het ver-
beteren van de spierkracht door 
eiwitinname en beweeggedrag te 
stimuleren onder de drie meest 
voorkomende migrantengroepen 
in Amsterdam: de Surinaamse, 
Turkse en Marokkaanse. Wat heb-
ben zij nodig? Cultuurspecifi eke, 
eiwitrijke producten en gerechten 
(zet de kouseband maar op tafel!) 
en beweging in groepen.

#ThebestoftheHvA

Onderzoeker: Elvera Overdevest (FBSV)
Student: Beyza Dogan
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Onderzoeker: Irene Maldini (FDMCI)

CAN DESIGN CONFRONT 
CONSUMERISM? - A critical study 
of clothing volumes, personali-
zation, and the wardrobe
Onze kledingberg, en daarmee de 
impact op het milieu, wordt steeds 
groter. Ondanks de duurzame 
strategieën van modeontwerpers 
en kledingproducenten, is onze 
koopwoede nog niet afgenomen. 
Hoe komt dit? Onderzoekster Irene 
Maldini dook vele kledingkasten 
in om kledingconsumptie in de 
huidige tijd te begrijpen en de 
daarmee samenhangende milieu-
uitdagingen te lijf te gaan. 

 SPAARWIJS - Jongeren fi nancieel weer-
baar maken
Volgens het Nibud heeft 37% van de mbo-
studenten van 18 jaar en ouder schulden. 
Bijna de helft van deze jongeren ervaart 
dit niet als een probleem. Zorgelijk! 
Hoe nemen zij fi nanciële beslissingen 
en wat beïnvloedt hen? Onderzoekster 
Aisa Amagir ontwierp, ontwikkelde én 
evalueerde het programma Spaarwijs. 
Bij Spaarwijs stellen vmbo-leerlingen 
zich een persoonlijk spaardoel en 
bespreken alledaagse geldzaken met 
leeftijdsgenoten en familie. De jongeren 
leren niet alleen over sparen, maar 
sparen ook echt zelf. Dat maakt 
jongeren fi nancieel weerbaar!

Onderzoeker: Aisa Amagir (FOO)
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