Een studie
kiezen aan
de HvA
Oriëntatie
Open dag
(online en op locatie)

Een (online) open dag is een goede manier om je te
oriënteren en kennis te komen maken. In het najaar
van 2021 kun je je aanmelden voor de online open
dag en voor kennismaken op locatie. Hoe de open
dagen er in 2022 uit zullen zien is afhankelijk van
de dan geldende coronamaatregelen. Check altijd
hva.nl/opendag voor actuele informatie.

verder te verdiepen. Op hva.nl/student-voor-een-dag
vind je een overzicht van welke opleidingen meelopen
en proefstuderen aanbieden en wanneer. Op de
opleidingspagina is het meeloop- en proefstudeeraanbod
te vinden onder het kopje ‘Kom kennismaken’.
Tip: vraag je mentor of decaan of je hiervoor vrij
kunt krijgen.
 hva.nl/student-voor-een-dag
 hva.nl/opleidingen

Open dagen

Het hele schooljaar nemen HvA-studenten van
allerlei opleidingen het Instagram account

2021-2022

 @hogeschoolvanamsterdam over. Zij delen hun

Dinsdag 26 oktober 2021

17.00 - 21.00 uur

Online
open dag

Zaterdag 30 oktober 2021 10.00 - 14.00 uur

Kennismaken
op locatie

Dinsdag 7 december 2021

17.00 - 21.00 uur

Online
open dag

Zaterdag 11 december 2021 10.00 - 14.00 uur

Kennismaken
op locatie

Zaterdag 12 februari 2022 10.00 - 14.00 uur

Open dag

Dinsdag 12 april 2022

18.00 - 21.00 uur

Open avond

 hva.nl/opendag

Proefstuderen en meelopen
Ben je enthousiast over een opleiding en wil je graag
ervaren of deze echt bij je past? Meld je dan aan voor
proefstuderen of meelopen met een student om je

ervaringen over hun opleiding en vertellen hoe het is
om aan de HvA en in Amsterdam te studeren.
 hva.nl/online-meelopen

Studiegids
Wil je weten welke vakken je bij een opleiding krijgt, aan
welke projecten je werkt en hoe deze worden getoetst?
En ben je benieuwd in welk jaar je stage loopt of een
minor volgt? Het antwoord op dit soort vragen vind je
in de studiegids van de opleiding.
 studiegids.hva.nl

HvA studenten op YouTube
Onze studenten maken regelmatig YouTubevideo’s
over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan video’s
over het kiezen van een studie, hoe het is om in
Amsterdam te studeren, de geheimen van onze
gebouwen, bijzondere mensen, mooie prestaties en
toﬀe events van de HvA.

 hva.nl/youtube
Gesprek met een HvA-student
Wil je meer weten over de overstap naar het hbo?
Studenten van de HvA vertellen je er graag meer
over in een persoonlijk gesprek. Ga bijvoorbeeld
in gesprek met een student die een soortgelijke
situatie heeft meegemaakt of kies voor een HvA’er
die een opleiding volgt die jou ook interessant lijkt!
 hva.nl/hbo-dat-gaat-zo

Voorlichting voor ouders
Willen jouw ouders meer weten over wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een studiekeuze en
hoe ze daarbij kunnen helpen? Wijs ze dan op deze
pagina speciaal voor ouders.
 hva.nl/ouders

Hulp bij kiezen
Twijfel jij over je studiekeuze of heb je nog geen
idee? Wij helpen je graag! Schrijf je in voor een
gratis (telefoon)gesprek met een keuzecoach.
Tijdens dit gesprek staat jouw keuze(dilemma)
centraal. Aanmelden kan via de website. Heb
je meer begeleiding nodig? Dan kun je ook nog
meedoen met een Keuze-3-daagse of met het

Studiekeuzetraject tijdens een tussenjaar.
 hva.nl/studiekeuzegesprek
 hva.nl/keuze-3-daagse
 hva.nl/studiekeuzetraject

3-jarige bachelor trajecten
Zit jij op de havo en haal je gemiddeld als eindcijfer
een 8 of hoger of zit je op het vwo? Dan zijn de 3-jarige
trajecten misschien iets voor jou: je boekt een jaar
studiewinst én doet praktijkgericht onderzoek.
 hva.nl/3-jarigetrajecten

Associate degree
Wil je in twee jaar een hbo-diploma halen? Kies
dan voor een Associate degree opleiding (Ad).
Deze niveau 5 opleiding slaat een brug tussen het
mbo-4 (niveau 4) en een hbo-bachelor (niveau
6). Met een Associate degree kies je voor een
praktijkgerichte hbo-opleiding; je wordt opgeleid
voor een beroep dat aansluit bij de praktijk.
 hva.nl/ad

Een studie
kiezen aan
de HvA
Inschrijving
en toelating
Inschrijven voor een opleiding doe je uiterlijk
1 mei 2022 en voor opleidingen met een numerus
fixus en selectie doe je dit uiterlijk 15 januari 2022.
Je mag je voor maximaal 4 (waarvan maximaal 2
numerus fixus) opleidingen inschrijven. Tot uiterlijk
15 augustus kun je je inschrijving nog wijzigen. Voor
meer informatie en een stappenplan:
 hva.nl/inschrijven

Numerus fixus en selectie
Een paar opleidingen hebben voor studiejaar 20222023 maar een beperkt aantal plaatsen (numerus fixus).
Inschrijven voor een selectieopleiding doe je uiterlijk
15 januari 2022. Het gaat om de volgende opleidingen:
\ Amsterdam Fashion Institute / Amsterdam Fashion
Institute (English programme)
\ Forensisch Onderzoek
\ Sportkunde/Sport Studies (English programme)
\ Toegepaste Psychologie
 hva.nl/selectie

Studiekeuzecheck
De verplichte studiekeuzecheck vindt plaats tussen maart
en juli, en is voor jou en de opleiding een laatste check
om te kijken of de gekozen opleiding bij je past. Vaste
onderdelen hierin zijn een vragenlijst, een voorbereidende
opdracht, een (online) hoorcollege en/of praktijkles en

een afsluitende toets. Twee weken na deelname ontvang
je een (niet bindend) studiekeuzeadvies. Twijfel je na de
studiekeuzecheck nog over je keuze, maak dan gratis een
afspraak met een keuzecoach of volg de keuzeworkshop
‘Twijfel over studiekeuze’.
 hva.nl/studiekeuzecheck
 hva.nl/studiekeuzegesprek
 hva.nl/twijfels-na-skc

Deficiëntie- en opfriscursussen
Wil je een opleiding volgen, maar voldoe je niet aan de
toelatingseisen? Of wil je je kennis opfrissen voordat je
met je opleiding start? Dat kan met een deficiëntie- of
opfriscursus. Kijk op de opleidingspagina onder het kopje
Toelatingseisen voor meer informatie.
 hva.nl/opleidingen
 hva.nl/toelating

Studeren met bijzondere omstandigheden
Heb jij te maken met bijzondere omstandigheden die
jouw studievoortgang kunnen gaan beïnvloeden? Heb je
bijvoorbeeld een functiebeperking, ben je mantelzorger,
combineer je studie met topsport of heb je een eigen
onderneming? Ben je statushouder of kom je van de
Caribisch-Nederlandse eilanden? Geef dit aan bij jouw
inschrijving in Studielink. De studentendecaan neemt
dan contact met je op om samen te bespreken wat je
nodig hebt om succesvol te kunnen studeren en welke
begeleiding en voorzieningen daarbij passen. Ook
tijdens het verdere verloop van jouw studie kun je bij je
studentendecaan terecht.
 hva.nl/functiebeperking
 hva.nl/studentendecaan

