
Verstuurd op vrijdag 25 juni 2021 

Verzonden 25 juni naar alle aankomend 

studenten 

  

 

Welkom bij Bedrijfskunde   
Bekijk online  

 

 

  

Beste student (e) 

 

Wat fijn dat je hebt gekozen voor de opleiding Bedrijfskunde (BK) aan de HvA. Een nieuwe 

stap in je leven. Voor de een is studeren aan het hbo een sprong in het diepe en voor de ander 

is dit min of meer bekend terrein. Heb je alles al definitief geregeld rondom je inschrijving? Je 

kunt dat bekijken op je checklijst in SIS. Heb je misschien moeite met Nederlands of rekenen? 

De HvA heeft een speciaal aanbod gericht op het wegwerken van achterstanden. Voor meer 

informatie klik hier 

 

Live on campus 

We zijn heel blij dat we komend jaar les kunnen geven op de HvA. En vinden het fijn om jullie 

daar te ontmoeten 

 

Namens het hele BK Team 

 

Gudo Nollen, Opleidingsmanager  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F2%2F4%2F1617%2F11%2FR_vJsoDS5Ys2RPUa2HaqXzvqEvudvh8EoONdbIQHf2-5xXjbQn0-wZL8Cxru3RyO&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644522353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pp%2Fio6h%2F%2FY8sHfs5QrNyFtz3Hig%2BQ1IgFK1qSeKz1Sg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2F16MVcbP2Qkj954Cw7hYT9zYsxGuqARya18py57SVt1QH9kIBklrEFWkWD-Jf3j3MDQaYNNtDc72YcKym-48jD2v0qVhR6Zv26jWBqvk9xQWmoaKx3-G9OdKxFWBdap04UHyds3OgiRoIs62iBKi4MNBn2KcQ5uY&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644542262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4Cdq%2FhdywitXilKfqJecwDUSzBfYxGIA5cCXZNWAPsA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2Fzcz00nxZPLl950S2MKkYwZrqyFFOGnPJ9faBimHe5zi4HO4e9uPN27Ils9ksQxFvI39xBaEMRv7FI-9FxpNwdwtEyG5ZzByR_lRVaw_XFi_X6F_0Eh1wqm5yRULIcFr0NYHgYyox5r2TCcTiPbxxMrWflItJGi8&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644542262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0ao%2FQq9SIN1DzKrjQCf45E3Pnzl0GCVHC2Mu9lT8ykM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FLeNFRxNg8l8qrjvZ0Oy3EhMBYkF6k-PNmrSY2EUjv6Q6E2-CTgonw-0d69FrXSpSu-4-wea_MkyOQ5bIsQjJbQU_zFkxamHDqvEteCWEp2qgh6i88GCgW1pZ9L7m8or2qPlMIjnrBKlTUarFmGyqTYzMueaSd-I&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644532309%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M0M%2BPhicMjVklM8j9jxhGaj6vkMmBM9SB0qHb5QFwok%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FnCfhc2Q4ZI7PQBZfkXnwyqb34_Fm6AeI9FvL2s71OXF0Ztdpyq_gt250rnCAz-9VrlGR20b9AuKbmGn6F3GRCHfHD6k7-R9ltloxleh6KaQWVN_TmisQ1bUmAcnf54pNlBl2F6JVWJQDLoLiyak3wSboEgScR3I&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644522353%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ezMXvGTaSyIsY4EPoHyaWSVO%2F0%2FZEWxQR37n4gdBjMA%3D&reserved=0
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SAVE THE DATE - INTRODUCTIE BK  

Zet de dagen 30 en 31 augustus alvast met grote letters in je agenda! Dit zijn de twee 

introductiedagen. Die wil je niet missen.  

 

Kennismaken en nog veel meer 

Tijdens deze dagen maak je kennis met je klasgenoten, je coach, studievereniging Nostro en 

uiteraard kom je op de plek waar het allemaal gaat gebeuren: de 8ste verdieping van het 

Wibauthuis. Je volgt een training en we hebben een activiteitenmiddag op de planning staan. 

 

Introductiefestival 

Op dinsdagavond zien we elkaar op ons eigen introductie festival op het prachtig festivalterrein 

Thuishaven! Informatie over tijden en locaties ontvang je in de week voor de introductiedagen.  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FbbMMJCJFq6Xs865U6l3AhQECRfJHeDnn7gsPs-6LStCxCHdlnuQj-q37u0BnCichs7jg-O4nTOVsYkjAjEk4Erj8AWHXVtefMTiFFM8CJFESG1P4GYY5V5N_5aTYPG-Nxi3xsGfik3bSrB4cHrVTk19f8VDCqA4&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644552219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S07lKHEXRxVFmwnwWZ1V1%2BoNJBcIIpTTf4d%2B%2FHS0hWg%3D&reserved=0
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HOE ZIET MIJN ONDERWIJS ERUIT IN 

SEPTEMBER?  

LIVE studeren op de achtste in het Wibauthuis 

Hoewel pas in juli het definitieve besluit valt, gaan we er nu vanuit dat je vanaf september weer 

LIVE kunt studeren in het Wibauthuis. De nadruk ligt op onderwijs op de campus aangevuld 

met online werkvormen. Hoe jouw lesweek er precies uit zal zien, hoor je vóór je start. 

Bedrijfskunde (BK) zit op de achtste verdieping en daar verwelkomen we je graag. De 1,5 

meter afstand wordt losgelaten. De hygiëneregels, geen handen geven en regelmatig handen 

wassen blijven vooralsnog van kracht.  

Mochten er onverhoopt alsnog corona beperkingen worden opgelegd dan word je vóór je start 

erover geïnformeerd.  
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STUDIEADVISEUR STELT ZICH VOOR  

In jaar 1 en 2 heb je een coach die je begeleidt en adviseert bij je studievoortgang. Vanaf het 

3e studiejaar neem ik, Sylvia van Assendelft van Wijck de begeleiding over en kun je met 

vragen over je studievoortgang bij mij terecht. Studenten met studievertraging nodig ik 

regelmatig uit voor een studievoortgangsgesprek. Je kunt natuurlijk ook zelf contact met mij 

opnemen om een afspraak te maken om je voortgang met mij te bespreken.  

  

Sylvia van Assendelft van Wijck 

Studieadviseur en stagebegeleider opleiding Bedrijfskunde  

Tel. 06-13301895 

s.van.assendelft.van.wijck@hva.nl 

  

mailto:s.van.assendelft.van.wijck@hva.nl
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STUDEER JIJ MET EEN FUNCTIEBEPERKING? 

VRAAG EEN STUDENTMENTOR+ AAN  

Als je begint met studeren komt er veel op je af. Alles is anders dan je gewend was en je moet 

nog helemaal je weg vinden op de HvA. Dat is voor iedereen pittig, maar als je een 

functiebeperking hebt, kan het nog net wat lastiger zijn. Wil jij een soepele start maken? Vraag 

dan een studentmentor+ aan. Dit is een getrainde ouderejaarsstudent Bedrijfskunde die jou de 

eerste 100 dagen aan de HvA extra begeleidt. Neem begin september contact op met een van  

de studentendecanen om een afspraak te maken en dit te bespreken.  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FoH91QxBJTbb0k1B9Y57vTlPfL53Bf9hyNRe1PHp5BQcKOJH2LPOAteeABT3w1VXAX9IhrLWn2f58gogz0piIRjD_bmr5YZOnvCxaqKADKIVugYtOEwdvOd0R-21hqtLuNiR_u_vJudzCoyDEa5JvoNxf4As3zw&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644552219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=E0Qt3hn7al37FDRxpG4jMeVNncc73CftWEhksAhJ3gs%3D&reserved=0
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SNEAKPREVIEW: BEDRIJFSKUNDE STUDEREN IN 

AMSTERDAM  

Kun je niet wachten tot het september is en wil je het liefst nu al weten hoe het is om BK te 

studeren aan de HvA in Amsterdam? Ga dan naar de Instagram pagina van de 

studievereniging NOSTRO en bekijk alle recente posts zodat je vast een impressie krijgt van 

het studentenleven.  

 

Hbo hoe gaat dat?  

Wil je meer weten over de overstap naar het hbo? Bijvoorbeeld wat het verschil is tussen hbo 

en havo of mbo? Je kunt online een belafspraak maken met een HvA student die antwoord 

kan geven op al deze vragen.  

Belangstelling? Klik hier om een afspraak te maken.  

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FjLOBN029E1bwC-adwQY4r3HqVjapFT9p8bOiZOTTCeNOG2Ea30z9Fdx02BPb8OXhEPL-ccdmS5EIR4SOn3ACnbQn5xxDrpPY8g39anaCw1e8xKERP2D3uKiL6-KAB-yhh3KhxpILKYmQWbPRqzVI7hT3b8rCyuI&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644562177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VXRmYLCn6vEX%2BZ0wI3lEqzsC04byWPA3ROBWGxWfmMc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FKT8NuNZsvbmc2lJPupKR_63jB9YXxBztUeGIPZ-WRaHCo3qnIrGUEL6zlES3oFfQO33x7DfODKwYICPA1hoyya9M2PW6ERdGcLpc5gO7DdN2j-2691UNbnAwS2Yh4oU30vvgtxg-yEhX4yGx5AcgNXBasddXtwk&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644562177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xsAgHQerG%2FpQuUFg9MzEeCxuFGZHiV7lS9%2BRyeUZ%2F7o%3D&reserved=0
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NOSTRO MAAKT GRAAG KENNIS MET JOU  

Studievereniging Nostro hoort bij Bedrijskunde als zand bij de zee of sterren bij de maan. Wil jij 

alvast weten wat Nostro voor je kan betekenen in je nieuwe leven in Amsterdam? Ga naar de 

website van Nostro   

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FX6vyLJopBuO_MaRgIKTnsvcsVbMz-HI7FYJ89TT_WUIOl05T95KipqMrwlHdU7A6nIGnfnPXriUAOkDoP_QPWNy1sWCpRfEN3QlyRZr1NFLKGrpKvX_DWBUVMYjdyJ1rV7svmJBkx_uIr5H2aW2FiHlj6qzpzdqs&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644572139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x3h01FQITxoYQutxvQ%2FVf2enRdZdwsmXBWLSAoC0iJA%3D&reserved=0
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ALLES OP EEN RIJ - STERK VAN START  

Duizelt het jou soms van alle informatie over je nieuwe opleiding? Op de HvA webpagina Sterk 

van Start vind je alle informatie voor een goede start overzichtelijk gerangschikt op een rij. 

Meer weten? Klik hier  

  

 

MAAR NU EERST FIJNE VAKANTIE  
 

  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn.hva.nl%2F1%2F5%2F1617%2F11%2FyLUiWkY1il_0KRXmt2JNUMUvmyxM2arFWVi2Goo1MwHqdiEVyKteB-T59pqUsp-6PPb4k5RanvcuwENPDV1CFO-XJa8vqN-XNDzUWyyjrxV5onW_cs3KE008ZeHH0JDzlnbBFbaGAyP9CHDdJjoY3yU_7VRctw&data=04%7C01%7Cc.j.biegel%40hva.nl%7C4d24525bcbd14048d9e108d9356f1f1a%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C1%7C0%7C637599573644572139%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ixSOEAsVRUzQP1%2Fo0uv739TV%2FZygRhoRX7BVWONE79w%3D&reserved=0
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van de opleiding Bedrijfskunde 

Voor vragen of opmerkingen 

c.j.biegel@hva.nl 

 

Dit bericht betekent niet dat je ingeschreven staat voor de opleiding Bedrijfskunde. Dat geldt alleen als je 

voldoet aan de inschrijfvoorwaarden en de SKC hebt afgerond.  

 

    
 

 

 

mailto:c.j.biegel@hva.nl

