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Handleiding  

Aanmelden Herkansing Deeltijdopleidingen 

Faculteit Business en Economie 
 

➢ Tentamentijden staan altijd op rooster.hva.nl en dus NIET in SIS. Rooster.hva.nl is leidend. 

➢ Tentamenlokalen voor Deeltijd staan een uur voor aanvang op een whiteboard bij de evenementenbalie 1e 

etage Wibauthuis.  

➢ Vragen of problemen met aan- of afmelden?  

o Kijk in A-Z-lijst bij ‘Veelgestelde vragen’ onder ‘Tentamens en Herkansingen’ op MijnHvA.nl. 

o Of stuur je vraag in via www.hva.nl/digitaalservicepunt. 

Inschrijven voor herkansingen gaat a.d.h.v. het studiegidsnummer: 

 

1. Opzoeken studiegidsnummer herkansing 
Log in op rooster.hva.nl: 

a. Rooster toevoegen 

b. Zoek op ‘Klas/Groep’ met de herkanserscode. 

 

c. Of zoek op ‘Vak’ met het studiegidsnummer van de herkansing. 

 

De herkanserscode bestaat uit ‘LRD22’ gevolgd door 

twee of drie kenmerkende letters van je opleiding, 

de letter ‘H’ en het cijfer van jouw studiejaar. Hier 

zie je de herkanserscode voor CE jaar 1. 

Kijk voor meer informatie onder ‘Tentamens en 

Herkansingen’ in de AZ-lijst op MjnHvA. 

http://www.hva.nl/digitaalservicepunt
http://rooster.hva.nl/
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d. Selecteer de herkansing en klik rechtsonder op Rooster toevoegen. 

e. De inschrijfperiode staat in het opmerkingenveld bij je herkansing vermeld. 

 

 

 

 

  

Dit is het studiegidsnummer van het tentamen. 

Hier zie je ook de herkanserscode.  

De inschrijfperiode 

staat in het 

opmerkingenveld.  

Het studiegidsnummer van een herkansing vind 

je in je studievereisten in SIS. 
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2. Aanmeldingen herkansing in SIS  

Log in op www.sis.hva.nl met je HvA-ID: 

a. Klik op de tegel Aanmelden.  

b. Kies Aanmelden via studievereisten. 

 

 

 

➢ ‘Aanmelden via studievereisten’ is een overzicht van alle herkansingen die je nog niet behaald hebt.  

➢ Herkansingen zijn twee weken voor de start van de inschrijfperiode tot twee weken na de inschrijfperiode 

zichtbaar.  

➢ Wil je een tentamen herkansen dat je reeds behaald hebt voor een hoger cijfer? Schakel dan rechtsboven de 

filter Niet behaald uit.  

➢ Aanmeldknop donkerblauw? Dan is de inschrijfperiode open; ga door 

➢ Aanmeldknop grijs?  

o Of de inschrijfperiode is gesloten 

o Of jouw herkansing wordt niet aangeboden in deze inschrijfperiode (Ga terug naar rooster.hva.nl)  

 

o Of je hebt je al ingeschreven en controleer dan je aanmeldoverzicht!  

o Door op het pijltje achter een tentamen te klikken krijg je in een pop up de inschrijfperiode van het 

tentamen te zien. 

➢ Soms is er een herkansing op meerdere data of voor diverse opleidingen of minoren: Kies in het pop-up venster 

je opleiding met de juiste code (bijv. CEH (Commerciële Economie Herkansing), FCH (Finance & Control 

Herkansing) etc. en tentamendatum.  

➢ Controleer het tijdstip van het tentamen altijd in rooster.hva.nl ongeacht wat er in SIS staat. 

 

3. Klik op aanmelding bij de herkansing die je wilt maken 

 

http://www.sis.hva.nl/
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4. Bevestig de aanmelding met Ja. 

5. Lees de bevestiging: Je bent aangemeld. Klik op Doorgaan.  

 

6. Controleer het Aanmeldoverzicht 

a. Alle tentamens, herkansingen of andere studieonderdelen waarvoor je nu aangemeld bent staan in het 

aanmeldoverzicht. 

b. Wil je je afmelden voor een tentamen? Klik op Afmelden en bevestig via de pop-up. 

c. Controleer opnieuw het aanmeldoverzicht. 

 

 

 

 

7. Let op je Bevestigingsmail 

a. Binnen 24 uur ontvang je de bevestigingsmail in je HvA-mailbox. 

b. Kies Berichten en controleer of de bevestigingsmail verzonden is  

 

 

 

7. Let op je Bevestigingsmail 

a. Binnen 24 uur ontvang je de bevestigingsmail in je HvA-mailbox.  

b. Kies Berichten en controleer of de bevestigingsmail verzonden is. 

 

Filter op ‘studieactiviteit 

in ‘de toekomst’ en/of 

‘afmelden mogelijk’ 
LET OP: Kijk voor tentamendata en -tijden altijd op rooster.hva.nl en 

NIET in SIS. De informatie op rooster.hva.nl is ten alle tijde leidend! 

Aan deze code kan je 

zien dat het om een 

herkansing gaat. Kijk 

voor alle 

herkanserscodes voor 

jouw opleiding onder 

‘Tentamens en 

Herkansingen’ in de AZ-

lijst op MijnHvA. 


