
Datum     e-mail    
19 juli 2019    ct.fta@hva.nl 
 
Onderwerp         

Startprogramma opleiding Finance, Tax and Advice 
 
 
NB: Dit bericht is géén bevestiging dat je inschrijving definitief is: je bent pas ingeschreven 
zodra je hebt voldaan aan alle inschrijfvoorwaarden. Daarna ontvang je op je e-mailadres 
een Bewijs van Inschrijving voor studiejaar 2019-2020. 
 
 
Beste aankomend student, 
 
Na de zomervakantie start je met de opleiding Finance, Tax & Advice aan de Hogeschool van 
Amsterdam. We heten je alvast van harte welkom en wensen je een succesvolle studietijd toe. 
 
Kennismakingsprogramma Finance, Tax & Advice  
De introductieactiviteiten van de opleiding vinden plaats in de eerste collegeweek van 2 t/m 6 
september. Aanwezigheid tijdens deze week is verplicht. 
 
Op maandag 2 september word je verwacht op de introductiebijeenkomst op de HvA-locatie 
Fraijlemaborg. Tijdens deze introductiedag ontvang je alle informatie om met je opleiding te 
starten. Nadat je klassenindeling bekend is gemaakt in de week van 19 augustus, ontvang je 
per e-mail meer informatie over deze introductiedag. Je kunt vanaf dan ook zelf je rooster met 
alle introductie activiteiten terugvinden via rooster.hva.nl. 
 
Vrijdag 6 september staat in het teken van teambuildingactiviteiten. Samen met je klas ga je 
een dagdeel naar het Frans Otten Stadion in Amsterdam waar je elkaar beter leert kennen 
door het doen van leuke teamopdrachten. De overige dagen van je eerste collegeweek volg je 
colleges volgens het lesrooster dat je in de week van 19 augustus per e-mail ontvangt. 
 
Op donderdag 29 augustus en vrijdag 30 augustus zijn er activiteiten voor álle HvA studenten. 
Meer informatie over deze activiteiten vind je op de HvA introductiepagina. 
 
Introductieavond Studievereniging FinTax 
FinTax, de studievereniging van de opleiding FTA, organiseert voor jou een introductie op 
vrijdag 30 augustus op een nog geheime locatie vlakbij de Westergasfabriek. Tijdens deze 
introductie maak je kennis met je medestudenten en kom je meer over Amsterdam, de 
opleiding en FinTax te weten. Wij maken er met zijn allen een gezellige topavond van! 
 
Het programma is als volgt: we beginnen om 17:30 uur met een aantal kennismakingsspellen 
en de FinTax-games. Vervolgens barbecueën we en genieten we van lekkere drankjes! Na de 
BBQ testen jullie je kennis met onze FinTax Pubquiz. Dit alles zal tot 22:00 duren. Daarna kan je 
ook met ons mee naar het KersVers Eindfeest in de Westerunie!  
 
Meld je direct aan voor de introavond en bemachtig een Early Bird ticket voor € 10,-. Je krijgt 
hiervoor de BBQ, je ticket voor het eindfeest en een jaar lidmaatschap bij FinTax t.w.v. €10,- 
(inclusief een wettenbundel in maart). Beslis je later, dan zijn alleen de Night Owl tickets nog 
beschikbaar. Je krijgt hetzelfde, maar het ticket is dan € 15,-. 
Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt. Je kan je inschrijven tot en met 25 augustus 
2019. Check het evenement ook op Facebook en volg ons op onze socials! 

http://www.hva.nl/introductie
http://www.hva.nl/introductie/kersvers-eindfeest/kersvers-eindfeest.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR4DPkaqEsEPF8L_dpklwXS6hHonIHpWKZa1jB-WD1pbb5Kg/viewform
https://m.facebook.com/profile.php?id=2075152072705458&ref=content_filter
https://linktr.ee/studieverenigingfintax


 
Ga je geen Finance, Tax & Advice studeren? 
Je hebt deze brief ontvangen, omdat je op dit moment ingeschreven staat als aankomend 
student Finance, Tax & Advice aan de Hogeschool van Amsterdam. Ga je toch geen Finance, 
Tax & Advice studeren aan de HvA in studiejaar 2019-2020? Schrijf je dan zo snel mogelijk uit 
via Studielink. 
 
Tip: Start studiejaar 
Via deze link kom je op de pagina ‘Start Studiejaar’. Hier vind je links naar meer informatie 
over je inschrijving, Studiekeuzecheck en contactgegevens van de afdeling die hierover gaat. 
Je treft hier ook veel informatie aan over de opleiding zelf, zoals het bestellen van boeken, de 
HvA-brede introductiedagen en de studiegids. Kun je hier het antwoord op een vraag voor de 
opleiding niet vinden, mail dan naar het secretariaat van de opleiding: ct.fta@hva.nl 
 
Voor nu alvast een fijne zomer gewenst en we zien je graag in september op de 
kennismakingsdag! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. A. van den Akker 
 
Clustermanager Finance & Accounting 
 

http://www.studielink.nl/
https://www.hva.nl/opleiding/finance-tax-and-advice/praktische-zaken/inschrijven/start-studiejaar/start-studiejaar-finance-tax-and-advice-2019.html?origin=6vn0r8rXQ9a7%2BhKaKeC7OQ
mailto:ct.fta@hva.nl

