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INLEIDING  
 

Beste student,  

 

Daar sta je dan. Je gaat hier studeren en hopelijk ben je voorlopig van plan om een tijdje bij ons te 

blijven. In deze gids laten we je kennismaken met de belangrijkste aandachtspunten. Je bent 

misschien nogal overrompeld. Een imposant gebouw in de hoofdstad met duizenden studenten, en 

dan ook nog eens zo’n honderdvijftig medewerkers die allemaal een gezamenlijk doel hebben: dat jij 

je zo goed mogelijk ontwikkelt, zoveel mogelijk leert én je op je gemak voelt.  

 

Laten we beginnen! 

 

Heel veel plezier en succes,  

 

Esther van Breemen, Propedeusemanager Communicatie 

Dirk Paul Flach, Propedeusemanager Creative Business   
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WAT JE MOET WETEN 
 
SLB’er 

Tijdens de introductie maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider, oftewel je SLB’er. Op je vorige 

opleiding had je misschien een mentor; deze functie is vergelijkbaar. Elke SLB’er heeft zijn/haar eigen 

voorkeuren om met jullie te communiceren. De een vindt het geen probleem om in het weekend te 

whatsappen, de ander is veel strikter en geeft alleen een telefoonnummer in het geval van nood. Aan 

het begin van het jaar zal snel duidelijk worden wat zijn/haar regels zijn. 

 

Rooster 

Je zit in een klas met een kleur in de groepsnaam (en een nummer). Voor Creative Business (CB)-

studenten zijn er blauwe en groene klassen, voor Communicatie(CO)-studenten zijn er oranje en rode 

klassen. Je rooster wordt minimaal twee weken voor de start van elk blok bekendgemaakt. Je rooster 

vind je op rooster.hva.nl. Voeg je klas toe door te zoeken op de groepsnaam.  

 

Lessen  

We onderscheiden de volgende lesvormen:  

 

Consultancy / begeleiding (BG): de docent adviseert en geeft feedback op jouw/jullie werk.  

 

Practica (PR): de docent legt uit, geeft voorbeelden, licht theorie toe, maar jij bent als student vooral in 

de les ook aan het ‘doen’; deze vorm richt zich op het onder de knie krijgen van vaardigheden.  

 

Werkcolleges (WC): dit zijn lessen waarbij de docent nét iets meer aan het woord is. Je bent soms 

minder bezig met de vaardigheden, maar meer met de theorie/kennis. Je analyseert en je 

discussieert.   

 

Hoorcollege (HC): dit zijn hoorcolleges. De docent is veel aan het woord en je oefent geen 

vaardigheden. Het is een vorm waarbij je je vooral richt op verwerking van de theorie. Je hebt deze 

lessen vaak in een grote collegezaal. Soms is een kickoff van een blok (de ‘aankondiging’) ook in een 

hoorcollege-vorm.  

 

Modules  

De meeste informatie over de studie kun je vanaf eind augustus vinden via fdmci.mijnhva.nl → 

onderwijs → CO of CB.  

 

Elk studiejaar bestaat uit vier blokken die elk ongeveer tien weken duren. In het eerste jaar bestaan 

deze blokken uit vier vakken (‘modules’) die je individueel afsluit met een dossier of een digitaal 

tentamen. De vier modules heb je nooit tegelijk, je volgt er steeds twee. In totaal heb je dus twee 

sprints. Twee modules in sprint 1, twee in 2. Van deze modules heb je per sprint minimaal twee lessen 

per week, bij sommige modules zijn dit er meer. Aan het einde van het blok heb je een project waarbij 

de modules als het ware samenvloeien: je wordt dan als groep beoordeeld aan de hand van een 

opdracht van een realistische opdrachtgever. De blauwe en groene klassen draaien tegen elkaar in bij 

CB, de oranje en rode bij CO. 
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Wil je weten welke modules en welk project je komend blok hebt? Ga naar studiedelen.mijnhva.nl 

en selecteer je studie (CB of CO) en je collegejaar (2019-2020).  

 

Zorg ervoor dat je deze studiedelen gelijk ‘volgt’ door op de button te drukken. Als je een van de 

modules aanklikt nadat je deze hebt gevolgd, zie je informatie over de module. Dit noemen we de 

modulepagina, en het systeem heet Brightspace. Dit is een digitale leeromgeving. Je moet hier je 

dossieropdrachten inleveren ter beoordeling. Dat kan alleen als je je goed hebt ingeschreven in de 

juiste klas/groep! Lees daarvoor de aparte handleiding voor Brightspace (te bereiken via 

fdmci.mijnhva.nl → onderwijs → CO of CB → propedeuse → toetsing).  

 

Op elke modulepagina staat een handleiding. Daar staat de belangrijkste informatie over inlever- en 

toetsdata, maar ook over herkansingen.  

 

Elke module mag je per studiejaar één keer herkansen. Haal je de module dan weer niet? Dan heb je 

volgend jaar weer twee kansen. 

 

Studiepunten (ECTS) 

Elke module levert 3 studiepunten op, 3 ECTS (‘European Credit Transfer System’). Of je nu een 5,5 

of een 10 haalt, je krijgt bij een voldoende altijd 3 ECTS (maar hogere cijfers staan natuurlijk mooier!). 

1 ECTS staat voor 28 uur studiebelasting. Dat betekent dat je voor elk vak 84 uur bezig zou moeten 

zijn, inclusief lesbezoek. Als je in je rooster kijkt en denkt: dat valt wel mee, bedenk dan dat je 

zelfstudie niet in je rooster ziet staan.  

 

Per blok kun je 15 punten halen, dus 60 punten in totaal. Om door te stromen naar het tweede jaar 

moet je er minimaal 51 hebben.  

 

Toetsen 

Er zijn meerdere manieren waarop je getoetst kunt worden, maar de belangrijkste twee zijn een 

dossier met opdrachten en een digitale toets / tentamen. Soms is het een combinatie, en soms heb je 

een mondelinge toets (zoals bij een pitch, of bij de module Engels).  
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Docenten / beoordelaars hebben 15 werkdagen om je werk na te kijken (dagen in reces/weekend zijn 

geen werkdagen!). Resultaten worden altijd aan het einde van de laatste werkdag doorgeboekt in SIS 

(‘Studenten Informatie Systeem’).  

 

Dossier met opdrachten 

Is er sprake van een dossier? Dan krijg je een of meerdere opdrachten. Soms geeft de docent 

tussentijds feedback zodat je opdrachten beter worden. In elk geval kun je in een 

beoordelingsformulier altijd zien op welke punten je wordt beoordeeld. Dossiers moet je inleveren in 

de CO/CB-huisstijl. Je vindt daar uitleg over in de AZ-lijst, rechts bovenin op mijnhva.nl. 

 

Digitale toets / tentamen 

De tentamens vinden soms plaats op een externe locatie; dat zie je aan je rooster. REC staat 

bijvoorbeeld voor Roeterseiland (een locatie van de UvA), IWO staat voor de IWO-hallen (nabij het 

AMC Ziekenhuis), Amstelborgh is een evenementenlocatie niet ver van Duivendrecht... Check ruim 

van tevoren welke locatie je toets is! Het zijn enorme zalen waar jullie met z’n allen plaats moeten 

nemen en waar enkele strenge regels gelden.  

- Neem altijd je ID-bewijs mee (je collegekaart is géén geldig ID-bewijs);  

- Kom op tijd; 20 minuten na aanvang word je niet meer toegelaten, hoe oneerlijk de oorzaak 

ook is.  

Maar ook niet onbelangrijk: zorg dat je weet hoe je getoetst wordt. Hoeveel vragen (en wat voor een 

soort vragen!), welke leerstof moet je beheersen, enzovoort. Dit staat altijd aangegeven in de 

modulehandleiding, maar laat je in elk geval niet verrassen.   

 

Alles in één app 

Je rooster, cijfers, mededelingen en nieuws over de HvA allemaal in je smartphone? Daar heb je de 

MijnHvApp voor. Deze is beschikbaar in de Appstore en Playstore. 
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COMPETENTIES EN LEERDOELEN 
 

Alle modules die je gedurende de komende jaren hebt, zijn natuurlijk ergens op gebaseerd. Zoals de 

overheid bepaalt wat iemand moet kennen en kunnen in het voortgezet onderwijs, bepalen 

hogescholen samen met het werkveld van de creatieve industrie over welke competenties je moet 

beschikken. Een competentie is een samenvoeging van kennis (‘dit weet ik’), vaardigheden (‘dit kan 

ik’) en houding (‘dat doe ik op deze manier’).  

 

Elke module heeft een of meerdere leerdoelen die passen bij een of meerdere competenties. In jaar 2 

laat je na je eerste stage zien dat je deze competenties beheerst op tussenniveau. Dat doe je aan de 

hand van een assessment. Aan het einde van je opleiding doe je nog eens een assessment, maar 

dan op eindniveau.  

 

Aan het begin van elke module krijg je een uitleg welke competenties terugkeren in de lessen en de 

toetsing.  
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PLANNING 
 

Dit is het allerbelangrijkst. En dit is precies waar wij als docenten helemaal geen grip op hebben. Je 

wilt niet weten hoeveel studenten rond mei aangeven dat ze steeds ‘te laat begonnen zijn’. Wat ze in 

werkelijkheid bedoelen: ze weten wel dat er een deadline is, maar ze doen er niet veel mee. ‘Op de 

havo lukte het me ook wel om in een weekend te leren.’ Of: ‘Op het mbo hoefde ik helemaal niet te 

leren...’ Vwo’ers zijn misschien meer gewend om theorie uit een studieboek te leren, maar 

samenwerken en de ervaring in het geven en krijgen van feedback loopt weer achter op mbo’ers.  

Hoe dan ook, houd ongeacht je vooropleiding deze punten in de gaten:  

 

• Weet wanneer je eerstvolgende toetsmoment is. Sowieso heb je al vier weken na je eerste 

lesdag een inlevermoment van een dossier en een tentamen (sprint 1).  

• Tentamens staan in je rooster, maar inlevermomenten van dossiers niet.  

• Voor de modules Tekstschrijven: journalistiek (CB) en Professionele Schriftelijke 

Communicatie (CO) en de vakken English for the media (CB) en English for communication 

professionals (CO) gelden aparte entreetoetsen. Deze toetsen moet je behalen om de punten 

voor deze modules te behalen.  

• Houd elke week de stof bij. Bereid het huiswerk voor. Op die manier word je niet aan het 

einde van een sprint verrast. 
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PROBLEMEN MET STUDEREN?  
 

Met een studentendecaan kun je vertrouwelijk spreken over persoonlijke kwesties die je studie 

beïnvloeden. Nieuwsgierig? Kijk in de AZ-lijst op mijnhva.nl op het kopje ‘Studentendecanen’.  

Heb je dyslexie en behoefte aan extra tijd bij toetsen? De aanvraag regel je via het Digitaal 

Servicepunt (ook te vinden op die pagina). Doe dat snel, het liefst direct al in lesweek 1 of eerder, 

zodat je op tijd bent voor de eerste toetsen. Je ontvangt binnen twee weken bericht of jouw 

dyslexieverklaring is goedgekeurd. In de verklaring moet staan dat er sprake is van dyslexie. Verder 

moet de verklaring ondertekend zijn door een GZ-psycholoog of orthopedagoog en gebaseerd zijn op 

een diagnostisch onderzoek.  

 

Ook voor andere zaken die je studieresultaten kunnen belemmeren, kun je altijd terecht bij de 

studentendecanen.   

 

 


