
FAQ vakaanmelden 
Versie: 1.0 – januari 2023 

1. Ik zie geen of niet alle courses in Brightspace? 
Meld je via SIS aan voor het vak. Een aanmelding in SIS geeft je toegang tot de course in 

Brightspace. Als je dat al gedaan hebt en je ziet nog steeds de course in Brightspace niet, neem 

dan contact op via het digitale servicepunt. 

 

 

2. Ik kan niet op Volgen klikken in de Course Selector, klopt dat? 
Aanmelden voor de vakken gaat via SIS en niet via de Course Selector. Ga in SIS naar het menu 

Aanmelden via Studievereisten om je aan te melden voor de vakken van het komende 

semester, dit kan gedurende de aanmeldperiode. Zodra je je hebt aangemeld in SIS wordt dit 

ook zichtbaar in Brightspace. Kijk op de A-Z-pagina Vakaanmelden voor een handleiding. 

Voor een aantal vakken geldt dat de aanmelding niet via SIS gaat maar juist wel via de Course 

Selector: 

• Professioneel Spreken WPL2 (onderdeel van Werkplekleren 2) – je ontvangt een e-mail van 

het onderwijsbureau over hoe en wanneer je je hiervoor kunt aanmelden. 

• Werkplekleren 1,2,3,4 

• Supervisie (onderdeel van Afstudeerdossier: Eindassessment) – je ontvangt een e-mail van 

het assessmentbureau-foo over hoe en wanneer je je hiervoor kunt aanmelden 

• Eindassessment (onderdeel van Afstudeerdossier: Eindassessment) 

• PPO (SB) jaar 1,2,3,4 

• Drama bij BO5 / Dramatraining bij BO5 

Voor de volgende onderdelen is er een andere aanmeldprocedure: 

• Lio startassessment (onderdeel van Beroepsopdracht 5) – aanmelden gaat via de docent van 

Beroepsopdracht 5. Meld je via SIS aan voor Beroepsopdracht 5. 

• Afstudeerdossier: Landelijke kennistoets (LKT) – voor de LKT verloopt de aanmelding via SIS, 

je ontvangt hier per e-mail bericht over van het Onderwijsbureau. Hier staan de 

aanmeldperiodes voor de LKT. Voor de opleidingen Duits, Engels en Frans gelden er 

aanvullende aanmeldprocedures voor respectievelijk de Goethe, CPE en TCF toets. 

Informatie hierover vind je op Brightspace of kun je opvragen bij je mentor. 

• Eindassessment – aanmelden gaat via een formulier op Sharepoint, je ontvangt hier per e-

mail bericht over van het Onderwijsbureau. 

• Minoren 

 

 

 

https://sis.hva.nl/
https://sis.hva.nl/
https://hva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/dsp
https://sis.hva.nl/
https://icthva.sharepoint.com/sites/intranet-foo-organisatie-bedrijfsvoering-owb/SitePages/Aanmeldperioden.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/courseselector
https://icthva.sharepoint.com/sites/courseselector
https://icthva.sharepoint.com/sites/intranet-foo-organisatie-bedrijfsvoering-owb/SitePages/Aanmeldperioden.aspx
https://minoren.mijnhva.nl/


3. Wat moet ik doen als ik niet de juiste vakken zie bij Aanmelden via 

Studievereisten in SIS? 
Standaard staat de eerste keer dat je je gaat aanmelden via SIS het filter op Propedeuse en op 

Niet behaald aan. Wanneer je vakken uit de hoofdfase zoekt, klik op het kruisje om het filter 

Propedeuse weg te halen. Kijk op de A-Z-pagina Vakaanmelden voor een handleiding. 

 

Ga naar de studiegids en zoek daar het studiegidsnummer van het vak op. Kopieer het 

studiegidsnummer en plak dit in het zoekscherm onder het menu Onderwijs/toets zoeken. Druk 

vervolgens op Enter of op de twee pijltjes in het zoekscherm. Hierna kun je je via de knop 

Aanmelden voor dit vak aanmelden. 

 

Als dit nog steeds Geen resultaten geeft neem dan contact op via het digitaal servicepunt. 

 

 

  

https://sis.hva.nl/
https://studiegids.hva.nl/
https://hva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/dsp


4. Ik zie teveel vakken en weet niet voor welke ik me moet aanmelden? 
Via het menu Aanmelden via studievereisten in SIS zie je alle vakken die in jouw studievereisten 

zitten én die openstaan voor aanmelden. Je kunt filteren op een bepaalde fase in je studie.  

Klik op het filtericoon  (zie afbeelding hieronder) en kies welke fase je wil zien, bijvoorbeeld 

Jaar 2 Wiskunde. 

 

 

  



5. Ik zie het verschil niet tussen een Vak en een Toets - Filteren op 

Toets/werkvorm of Vakken 

Soms overlapt een aanmeldperiode voor vakken en toetsen, je kunt dan via het filtericoon 

alleen de vakken of Toets/werkvorm tonen (zie de afbeelding hieronder). 

 

Het verschil tussen een vak en een toets is ook te zien aan de kolom Onderdeel. Als die kolom leeg is 

dan is het een vak, als er informatie in de kolom staat dan is het een toets: 

 

 

 

 

  

https://icthva.sharepoint.com/sites/intranet-foo-organisatie-bedrijfsvoering-owb/SitePages/Aanmeldperioden.aspx


6. Wisselen van optie – bijvoorbeeld van Voltijd naar Deeltijd of naar Alleen 

tentamen, hoe doe ik dat? 
Wanneer je tijdens de aanmeldperiode wil wisselen van bijvoorbeeld Deeltijd naar Voltijd dan 

kan dat. Hiervoor doe je twee stappen en die staan hieronder beschreven. 

Wil je na de aanmeldperiode wisselen neem dan contact op via het digitaal servicepunt.  

Stap 1: meld je tijdens de aanmeldperiode af voor Deeltijd onder het menu 

Aanmeldoverzicht/afmelden door op de knop Afmelden te klikken. 

 

Stap 2: meld je tijdens de aanmeldperiode aan voor Voltijd onder het menu Aanmelden via 

studievereisten door op de knop Aanmelden te klikken en te kiezen voor de Voltijd-optie.  

Kijk op de A-Z-pagina Vakaanmelden voor een handleiding.  

Let op: na de aanmeldperiode kan je je niet meer zelf aanmelden, neem dan contact op via het 

digitaal servicepunt. 

 

 

7. Ik zoek een vak buiten mijn studievereisten, hoe vind ik die?  
Ga naar de studiegids en zoek daar het studiegidsnummer van het vak op. Kopieer het 

studiegidsnummer en plak dit in het zoekscherm onder het menu Onderwijs/toets zoeken. Druk 

vervolgens op Enter of op de twee pijltjes in het zoekscherm. Hierna kun je je via de knop 

Aanmelden voor dit vak aanmelden. 

 

 

https://icthva.sharepoint.com/sites/intranet-foo-organisatie-bedrijfsvoering-owb/SitePages/Aanmeldperioden.aspx
https://hva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/dsp
https://hva-ac.topdesk.net/tas/public/xfg/dsp
https://studiegids.hva.nl/


8. Ik kan me niet aanmelden in SIS? 
Als je je niet kan aanmelden dan is de aanmeldperiode voorbij, hier vind je een overzicht van de 

aanmeldperiodes. 

Aanmelden gebeurt per semester, kijk in de studiegids in welk blok het vak dat je wil volgen 

aangeboden wordt. 

Semester 1 = blok 1 en blok 2      Semester 2 = blok 3 en blok 4 

 

9. Wat zijn de aanmeldperiodes? 
De aanmeldperiodes vind je hier. 

https://icthva.sharepoint.com/sites/intranet-foo-organisatie-bedrijfsvoering-owb/SitePages/Aanmeldperioden.aspx
https://icthva.sharepoint.com/sites/intranet-foo-organisatie-bedrijfsvoering-owb/SitePages/Aanmeldperioden.aspx
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