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Studeren aan het hbo
Ga je studeren en wil je weten waar je aan begint? Ontdek wat de mogelijkheden zijn voor jouw situatie en hoe je een studie kiest die bij je past.

Van havo naar hbo
Na de havo is studeren aan het hbo een logische stap. Een
hbo-opleiding biedt veel vrijheid en dat vraagt om eigen verantwoordelijkheid. Zo houd je je deadlines bij en werk je zelfstandig
in projectgroepen. Studentbegeleiders en docenten begeleiden
je daarbij. Bekijk hva.nl/havo.
Van vwo naar hbo
Kies je na het vwo voor een hbo-opleiding? De HvA heeft naast
bacheloropleidingen een aantal 3-jarige trajecten voor vwo'ers,
zodat je in drie jaar je hbo-bachelor behaalt. De lesstof wordt
in hoger tempo behandeld en er wordt meer zelfstudie van je
verwacht. Bekijk hva.nl/vwo, ook voor de verschillen tussen
studeren aan een hogeschool of universiteit.
Van mbo naar hbo
Met een mbo-4-diploma kun je ervoor kiezen om door te studeren
aan het hbo. Op het hbo werk je zelfstandiger en krijg je veel
meer theorie dan op het mbo. Voor de verschillen tussen mbo
en hbo ga je naar hva.nl/mbo. En kijk ook eens naar tweejarige
hbo associate degree-opleidingen op hva.nl/ad.
Honours
Ben je ambitieus en wil je extra uitdaging? De HvA biedt
honoursonderwijs aan. Zie voor meer informatie
hva.nl/honours.
Hulp en ondersteuning
Tijdens je studie kan het gebeuren dat je tegen problemen
aanloopt. Misschien vallen alle veranderingen je tegen, heb je
hulp nodig met het opdoen van studievaardigheden, twijfel je over
je studiekeuze of zijn er andere omstandigheden van invloed op
jouw studievoortgang. Bijvoorbeeld een functiebeperking (zie ook
hva.nl/functiebeperking), een lastige thuissituatie, financiële
problemen of het combineren van ouderschap, topsport of
ondernemerschap met je studie. De HvA biedt onder andere
persoonlijke begeleiding, trainingen en allerlei voorzieningen
om je te helpen. Je kunt altijd aankloppen bij je studiebegeleider
of bij de studentendecaan voor een luisterend oor, hulp op maat
of een doorverwijzing als dat nodig is. Meer weten? Kijk op
hva.nl/studentendecaan.

Hoe vind je de studie die bij je past?
Doe dit volgens onderstaande stappen: wie ben je en wie wil je worden?
Welke opleidingen passen bij jou? En kom in actie!

Verken jezelf
Dit is de belangrijkste stap. Jij staat centraal. Want om te weten
welke opleiding bij jou past, moet je eerst weten wat jij wilt, wat
je belangrijk vindt, welke kwaliteiten je hebt en wat je eisen zijn.
Je maakt als het ware een profiel van jezelf.
Verken jouw mogelijkheden
Welke opleidingen sluiten aan bij jouw kwaliteiten en interesses,
wat houdt een opleiding precies in en wat kun je er na afronding
mee doen? Voor het overzicht van alle hbo-opleidingen in
Nederland ga je naar studiekeuze123.nl. Vergelijk verschillende
HvA-opleidingen met elkaar op hva.nl/opleidingen. De HvA biedt
ook studiekeuzeactiviteiten aan die je kunnen helpen bij het vinden
van je mogelijkheden, kijk hiervoor op hva.nl/studiekeuze.
Actief op pad
Om te weten of een opleiding of onderwijsinstelling echt bij je
past, kun je er het best een kijkje nemen. Bezoek een (online)
open dag, stel vragen aan docenten en studenten, of meld je
aan voor (online) proefstuderen of meelopen. Zo krijg je een
goed beeld van wat een opleiding inhoudt, en ervaar je of een
opleiding bij je past. Bekijk ook studiegids.hva.nl voor
gedetailleerde informatie over het lesprogramma. Wil je meer
studiekeuzetips of een inkijkje in het leven van HvA-studenten?
Check hva.nl/youtube. Voor online meelopen volg je
@hogeschoolvanamsterdam op Instagram.
Kiezen en inschrijven
Als je zeker weet welke opleiding het best bij jou past, kun je
je inschrijven via hva.studielink.nl. Dit doe je uiterlijk op 1 mei
2022. Na je verzoek tot inschrijving nodigt de opleiding je uit
voor een verplichte studiekeuzecheck en krijg je een studiekeuzeadvies (hva.nl/studiekeuzecheck). Dit geldt niet voor een
opleiding met een maximaal aantal plaatsen (numerus fixus).
Voor numerus fixusopleidingen schrijf je je uiterlijk in op 15
januari 2022. Na je verzoek tot inschrijving, nodigt de opleiding
je uit voor de selectieprocedure. Wanneer er op 15 januari
inderdaad meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, vindt er een
selectie plaats (hva.nl/selectie).

Checklist
Weet je wat je wilt gaan studeren? Check of je de meeste punten van deze lijst
kunt afvinken voordat je je inschrijft:

Ik heb een (online) open dag of avond bezocht.
Ik heb deelgenomen aan (online) proefstuderen of meelopen.
Ik heb verschillende opleidingen met elkaar vergeleken.
Ik heb een student van de opleiding gesproken.
Ik heb mijn studiekeuze met anderen besproken.
Ik voldoe aan de toelatingseisen.
Ik weet welke van mijn kwaliteiten voor deze opleiding belangrijk zijn.
Ik weet waarom ik voor het hbo kies en niet voor mbo, werken, universiteit of tussenjaar.
Ik heb op studiegids.hva.nl een beeld gekregen van het lesprogramma.
Ik weet hoeveel uur per week ik les heb en aan zelfstudie moet besteden.
Ik weet wat mijn beroepsmogelijkheden zijn.
Ik heb er zin in!

Studiekeuzeactiviteiten
Verzamel informatie over verschillende opleidingen op een (online) open dag
en ga (online) proefstuderen of meelopen bij de opleiding die je serieus
overweegt. Heb je hulp nodig? Meld je dan aan voor een studiekeuzegesprek,
de keuze-3-daagse of het studiekeuzetraject.
Open dagen
Een (online) open dag is een goede manier om je
te oriënteren en kennis te komen maken. Hoe we
onze open dagen in kunnen vullen, is afhankelijk
van de dan geldende coronamaatregelen. Als je je
aanmeldt voor de eerstvolgende open dag, dan
krijg je bericht hoe die eruit komt te zien. En check
altijd hva.nl/opendag voor actuele informatie.
Zaterdag 30 oktober 2021, 10.00-14.00 uur
Zaterdag 11 december 2021, 10.00-14.00 uur
Zaterdag 12 februari 2022, 10.00-14.00 uur
Dinsdag 12 april 2022, 18.00-21.00 uur
hva.nl/opendag
Proefstuderen
Als je een (online) open dag hebt bezocht of dat
binnenkort gaat doen, kun je je bij sommige
opleidingen aanmelden voor (online) proefstuderen. Volg samen met andere studiekiezers
een vast programma bij de opleiding van jouw
keuze. Je krijgt verdiepende informatie over de
vakken en de manier van lesgeven, je ontmoet
docenten en studenten en je kunt studiemateriaal
inzien en vragen stellen.
hva.nl/proefstuderen
Meelopen
Heb je al een (online) open dag bezocht en wil je
ervaren hoe het er écht bij de opleiding aan toe
gaat? Bij sommige opleidingen kun je (online)
meelopen met een student. Door het volgen van
een lesdag krijg je een goede indruk van de sfeer,
de vakken en het niveau van de opleiding.
hva.nl/meelopen

Begeleiding nodig bij je studiekeuze?
Kom je zelf niet uit je studiekeuze? Twijfel je nog
of je wel wilt studeren, of welke opleiding echt bij
je past? De Hogeschool van Amsterdam biedt
verschillende vormen van begeleiding aan:
Studiekeuzegesprek (half uur): Tijdens een
(telefonisch) gesprek met een keuzecoach
bespreek je je keuzevraag en bepalen jullie
samen welke stappen jij kunt zetten.
hva.nl/studiekeuzegesprek
Keuze-3-daagse (3 dagen): Tijdens twee
groepsbijeenkomsten met medestudenten en
een persoonlijk gesprek met een keuzecoach
ga je aan de slag met jouw keuzevraag.
hva.nl/keuze-3-daagse
Studiekeuzetraject UvA-HvA (max. 3 maanden):
In wekelijkse bijeenkomsten met medestudenten en persoonlijke gesprekken met
een keuzecoach, ga je op zoek naar de studie
die bij je past.
hva.nl/studiekeuzetraject
Vragen?
WhatsApp: 06 2853 3546
(werkdagen 10.00 - 16.30 uur)
Telefoon: 020 595 1405
(werkdagen 09.30 - 13.30 uur)
E-mail: studievoorlichting@hva.nl
hva.nl/contact

Wil je zien welke studiekeuzeactiviteiten er nog meer voor je zijn? Kijk dan op hva.nl/studiekeuze.

Leraar Bedrijfseconomie (Leraar Bedrijfseconomie Tweedegraads*)

Academie voor Lichamelijke Opvoeding

Leraar Biologie (Leraar Biologie Tweedegraads*)

(Leraar van de eerste graad Lichamelijke Opvoeding*)

Leraar Duits (Leraar Duits Tweedegraads*)

Sportkunde – leerroute Sport, Management en Ondernemen (NF)

Leraar Engels (Leraar Engels Tweedegraads*)

Sport Studies – track International Sports, Management and Business (NF)

Leraar Frans (Leraar Frans Tweedegraads*)

Voeding en Diëtetiek

Leraar Geschiedenis (Leraar Geschiedenis Tweedegraads*)

Business en economie

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Accountancy

(Leraar Gezondheidszorg en Welzijn Tweedegraads*)

Bedrijfskunde

Leraar Horeca en Voeding

Commerciële Economie (3)

(Leraar Consumptieve Techniek I en II Tweedegraads*)

Finance & Control (Bedrijfseconomie) (3)

Leraar in Vernieuwend Onderwijs (leerroute van Leraar Pedagogiek)

Finance, Tax and Advice

Leraar Maatschappijleer (Leraar Maatschappijleer Tweedegraads*)

Human Resource Management

Leraar Mens en Technologie (Leraar Mens en Technologie Tweedegraads*)

International Business (3)

Leraar Natuurkunde (Leraar Natuurkunde Tweedegraads*)

Johan Cruyff Academy (leerroute van Commerciële Economie)

Leraar Nederlands (Leraar Nederlands Tweedegraads*)

Digitale media en creatieve industrie

Leraar Pedagogiek (Leraar Pedagogiek Tweedegraads*)

AMFI-Amsterdam Fashion Institute (Fashion & Textile Technologies*) (NF)

Leraar Scheikunde (Leraar Scheikunde Tweedegraads*)

Communicatie

Leraar Wiskunde (Leraar Wiskunde Tweedegraads*)

Communication and Multimedia Design

Pabo HvA (Leraar Basisonderwijs*)

Cyber Security (Ad)

Pedagogiek

Creative Business

Universitaire Pabo van Amsterdam (Leraar Basisonderwijs*)

Frontend Design & Development (Ad)

Techniek

HBO-ICT

Aviation

Software Development (Ad)

Biomedische Technologie

Gezondheid

Built Environment

Ergotherapie (Opleiding voor Ergotherapie*)

Engineering

Fysiotherapie (Opleiding tot Fysiotherapeut*)

Engineering: Elektrotechniek (leerroute)

HBO-Verpleegkunde (Opleiding tot Verpleegkundige*)

Engineering: Product Ontwerpen (leerroute)

Oefentherapie (Opleiding tot Oefentherapeut*)

Engineering: Technische Bedrijfskunde (leerroute)

Maatschappij en recht

Engineering: Werktuigbouwkunde (leerroute)

Bestuurskunde (Bestuurskunde/Overheidsmanagement*)

Forensisch Onderzoek (NF)

Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn (Ad)

Logistics Engineering

HBO-Rechten

Logistics Management

Sociaal Juridische Dienstverlening

Logistiek voltijd (Ad)

Social Work

Maritiem Officier

Toegepaste Psychologie (NF)

Technische Natuurkunde

Onderwijs en opvoeding

Toegepaste Wiskunde

Leraar Aardrijkskunde (Leraar Aardrijkskunde Tweedegraads*)
Leraar Algemene Economie (Leraar Algemene Economie Tweedegraads*)

* Dit is de officiële naam waaronder de opleiding of leerroute bekend is bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
(Leerroute): studieprogramma wijkt af van de kernopleiding, maar leidt op tot hetzelfde einddiploma.
(Ad): Associate degree: tweejarig programma. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor.
(3): wordt ook als 3-jarig traject aangeboden. Voor studiekiezers met een vwo-diploma of een havo-diploma met een
gemiddeld eindcijfer van 8 of hoger.
(NF): numerus fixus: het aantal plaatsen voor deze opleiding is beperkt. De uiterste inschrijfdatum is 15 januari 2022.

Je kunt bij de HvA kiezen uit voltijd-, deeltijd-, duale-, master- en kopopleidingen.
Zie hva.nl/opleidingen voor het volledige aanbod.
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Bewegen, sport en voeding

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Opleidingenoverzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor het meest actuele overzicht op hva.nl/opleidingen.

Onderwijsaanbod

