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Beste aankomend student,
Na de zomervakantie start je met de opleiding Finance & Control aan de Hogeschool van
Amsterdam. We heten je alvast van harte welkom en wensen je een succesvolle studietijd toe!
Klasindeling en rooster
Van 19 juli tot en met 15 augustus kun je je zelf aanmelden voor een eerstejaars klas via
Academy Attendance. Hoe je dat precies doet, vind je in de instructie in de bijlage. Je kunt op
deze manier zelf kiezen met wie je in de klas komt.
Op 23 augustus wordt je definitieve klasindeling bekend gemaakt, waarmee je ook gelijk je
rooster kunt ophalen via rooster.hva.nl.
Kennismakingsprogramma Finance & Control
De introductieactiviteiten van de opleiding zijn verdeeld over twee dagen en vinden plaats in de
week van 30 augustus t/m 3 september.
We verwachten je maandag 30 augustus op de introductiebijeenkomst op de HvA-locatie
Business Campus. Tijdens deze eerste introductiedag maak je kennis met je coach, je klas en
ontvang je alle informatie om goed met je opleiding te starten. De tweede introductiedag staat
in het teken van teambuildingactiviteiten. Samen met je klas ga je een dag naar een leuke locatie
waar je elkaar beter leert kennen door het doen van gezellige (team)activiteiten. Afhankelijk van
de klas die je kiest is dit op dinsdag 31 augustus of woensdag 1 september.
Nadat je klassenindeling definitief bekend is gemaakt op 23 augustus, ontvang je per e-mail meer
informatie over deze introductiedagen. Je kunt vanaf dan ook zelf je rooster met alle introductie
activiteiten terugvinden via rooster.hva.nl.
Ga je geen Finance & Control studeren?
Je hebt deze brief ontvangen, omdat je op dit moment ingeschreven staat als aankomend
student Finance & Control aan de Hogeschool van Amsterdam. Ga je toch geen Finance &
Control studeren aan de HvA in studiejaar 2021-2022? Schrijf je dan zo snel mogelijk uit via
Studielink.
Tip: Sterk van Start
Via deze link kom je op de pagina ‘Sterk van Start’. 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
introductiedagen en de studiegids. Kun je hier het antwoord op een vraag voor de opleiding niet
vinden, mail dan naar het coördinatieteam van de opleiding: ct.finance@hva.nl.

Namens alle medewerkers van de opleiding Finance & Control,
Voor nu alvast een fijne zomer gewenst en we zien je graag op de introductiedagen!
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 2021-2022.

