Een studie kiezen
aan de HvA

Oriëntatie
Open dag
Op de online open dag kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes bijwonen en
deelnemen aan een proefles. Studenten, docenten en
studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden.
X X www.hva.nl/opendag

Proefstuderen en meelopen
Wil jij online proefstuderen of meelopen met een student? Op de opleidingspagina vind je het aanbod. Vanaf november kun je je aanmelden voor online proefstuderen. Deze activiteit vindt plaats op verschillende
vastgestelde momenten. Tijdens het proefstuderen
kun je vragen stellen aan studenten en docenten. Tip:
vraag je mentor of decaan of je hiervoor vrij kunt krij-

16 november 2020 t/m 4 december 2020
15 december 2020 t/m 18 december 2020
18 januari 2021 t/m 5 februari 2021
16 februari 2021 t/m 19 februari 2021
1 maart 2021 t/m 19 maart 2021
7 april 2021 t/m 23 april 2021

gen.
X X www.hva.nl/proefstuderen

Open dagen 2020-2021:

Proefstudeerperiodes 2020-2021:

X X www.hva.nl/opleidingen

zaterdag 7 november 2020

Studiegids
Wil je weten welke vakken je bij een opleiding krijgt,

zaterdag 12 december 2020

Van november tot en met april kun je ook online mee-

hoe deze worden getoetst en in welk jaar je stage loopt

zaterdag 13 februari 2021

lopen via Instagram. HvA-studenten van verschillende

of een minor volgt? Het antwoord op dit soort vragen

opleidingen delen hun ervaringen.

vind je in de studiegids van de opleiding.

X X www.hva.nl/meelopen

X X studiegids.hva.nl

dinsdagavond 30 maart 2021

HvA-studenten op YouTube

Inschrijven en toelating

maart en juli, en is voor jou en de opleiding een laat-

Onze studenten maken regelmatig YouTubevideo’s

Inschrijven voor een opleiding doe je uiterlijk 1 mei

ste check om te kijken of de gekozen opleiding goed

over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan video’s

2021 en voor opleidingen met een numerus fixus en

genoeg bij je past. Vaste onderdelen hierin zijn een

over het kiezen van een studie, hoe het is om in Am-

selectie doe je dit uiterlijk 15 januari 2021. Voor meer

vragenlijst, een voorbereidende opdracht, een (online)

sterdam te studeren, de geheimen van onze gebou-

informatie en een stappenplan:

hoorcollege en/of praktijkles en een afsluitende toets.

wen, bijzondere mensen, mooie prestaties en toffe

X X www.hva.nl/inschrijven

Twee weken na deelname ontvang je een (niet bin-

events van de HvA.
X X www.hva.nl/youtube

Numerus fixus en selectie

dend) studiekeuzeadvies. Twijfel je na de studiekeuzecheck nog over je keuze, dan kun je deelnemen aan

Een paar opleidingen hebben voor studiejaar 2021-

een Keuzeworkshop.

2022 maar een beperkt aantal plaatsen (numerus

X X www.hva.nl/studiekeuzecheck

Willen jouw ouders meer weten over wat er allemaal

fixus). Inschrijven voor een selectieopleiding doe je ui-

X X www.hva.nl/studiekeuzeworkshop

komt kijken bij het maken van een studiekeuze en hoe

terlijk 15 januari 2021. Het gaat om de volgende oplei-

ze daarbij kunnen helpen? Wijs ze dan op deze pagina

dingen:

Voorlichting voor ouders

Deficiëntie- en opfriscursussen

speciaal voor ouders.

• AMFI (Fashion & Textile Technologies)

Wil je een opleiding volgen, maar voldoe je niet aan de

X X www.hva.nl/ouders

• Toegepaste Psychologie

toelatingseisen? Of wil je je kennis opfrissen voordat

• Forensisch Onderzoek

je met je opleiding start? Kijk op de opleidingspagina

• Sportkunde

onder het kopje Toelatingseisen voor meer informatie

Hulp bij kiezen
Twijfel jij over je studiekeuze of heb je nog geen idee?
Wij helpen je graag! Schrijf je in voor een gratis tele-

X X www.hva.nl/selectie

over de deficiëntie- en opfriscursussen.
X X www.hva.nl/opleidingen

foongesprek met een studiekeuzecoach. Tijdens dit

3-jarige trajecten

gesprek staat jouw studiekeuze(dilemma) centraal.

Zit jij op de havo en haal je gemiddeld als eindcijfer

Studeren met functiebeperking

Aanmelden kan via de website. Heb je nog meer hulp

een 8 of hoger of zit je op het vwo? Dan zijn de 3-jarige

Heb jij een functiebeperking die jouw studievoortgang

nodig? Dan kun je ook nog meedoen met een Keu-

trajecten iets voor jou: je boekt een jaar studiewinst én

kan beïnvloeden? Neem voor de start van het studie-

ze-3-daagse of met het Studiekeuzetraject tijdens een

doet praktijkgericht onderzoek.

jaar contact op met de studentendecaan van de oplei-

tussenjaar.

X X www.hva.nl/3-jarigetrajecten

ding en bespreek samen welke begeleiding en voorzie-

X X www.hva.nl/studiekeuzegesprek
X X www.hva.nl/keuze-3-daagse

Studiekeuzecheck

X X www.hva.nl/studiekeuzetraject

De verplichte studiekeuzecheck vindt plaats tussen

ningen er mogelijk zijn.
X X www.hva.nl/functiebeperking
X X www.hva.nl/studentendecanaat

