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Programma

Woensdag 24 aug 2022

We starten de eerste dag op de
Amstelcampus van de HvA

Onder leiding van het SESI Community Center maak je
kennis met je groepje, je studentcoach en de HvA. We
maken er een mooie kennismakingsochtend van!

Het programma van Tune In 2022 wordt plenair geopend
zodat je geinspireerd en gemotiveerd van 
start kunt gaan 

De lunch is gratis en krijg je van de HvA

09:30-09:45

09:45-10:00

Het USC (sportcentrum van de HvA) daagt je uit! Buiten
staan verschillende challenges klaar. 
Samen met je groepje probeer je de challenges tot een
goed einde te brengen. 

HET USC DAAGT JE UIT 

12:15-13:00

13:00-13:50

14:00-14:50

15:00-15:30

10:10-12:10

WAT VERWACHT HET HBO VAN MIJ 
Tijdens de workshop gaan we in op verschillende aspecten van
het studeren aan het hbo. Welke opvattingen en verwachtingen
hebben je docenten en heb jijzelf? Wat kenmerkt de studiecultuur
aan het hbo en hoe ga je daar handig mee om? Je ontdekt het in
de workshop.

Ze nemen je mee op reis door hun eigen leven en vertellen jou welke
keuzes zij gemaakt hebben om te staan waar zij nu staan. Je wordt
ingedeeld bij een van de sprekers.

KEYNOTE 



TUNE IN

RONDLEIDING GEBOUW
(EIGEN OPLEIDING)

AAN HET ROER VAN JE EIGEN
KEUZES

LUNCH

 
 

Programma
Donderdag 25 aug 2022

Waar kun je lekkere koffie scoren, wat zijn de beste
studeerplekken en wat betekenen die lokaalcodes
eigenlijk? Je komt het te weten tijdens de rondleiding
door je eigen gebouw. 

Weten wie je bent, waar je voor staat en waar je energie van krijgt helpt
om richting te geven aan je keuzes. Binnen je opleiding heb je nog veel
te kiezen: een minor, naar het buitenland, je stages... Wat zet je van jezelf
in om echt aan het roer te staan? 

De lunch is gratis en krijg je van de HvA

10:15-10:45

11:00-11:45

JE NETWERK
 

12:30-13:15

13:15-14:15

14:25-15:25

WAAR VRAAG IK HULP?

Tijdens je studie kun je te maken krijgen met tegenslagen. Hoe ga je om met
tegenslagen en wanneer en hoe zoek je ondersteuning? In deze workshop leer je
welke hulp en ondersteuning bij de HvA voor jou beschikbaar is.

In deze workshop word je bewust van je eigen netwerk en
wat je netwerk voor jou kan betekenen tijdens je studie. Je
brengt in kaart wie je al kent en hoe je netwerk je verder helpt.

TUNE IN



TUNE IN 
Programma

Vrijdag 26 aug 2022

PLAN JE LEVEN, PLAN JE
STUDIE

JIJ BENT AAN ZET (1/2)

LUNCH

Je studie is een groot onderdeel van je leven. Maar hoe plan je een
studie? En hoe zorg je dat je zelf voldoende ontspant en gemotiveerd
blijft? In deze training leer je de regie te nemen en een goede planning
te maken voor een vliegende start.

Wil je leren schrijven als een hbo'er, ben je benieuwd naar de library hunt,
nieuwsgierig naar het Amsterdamse studentenleven, wil je erachter komen
wat duurzame ontwikkeling voor jou betekent, 

De lunch is gratis en krijg je van de HvA

10:00-11:30

11:40-12:30

Je kiest zelf weer je workshop uit. 

JIJ BENT AAN ZET 
(2/2)
 

12:30-13:15

13:15-14:15

14:25-14:45

14:45-16:00

CERTIFICAAT UITREIKING 

Het formele programma zit er nu op ! Tune in wordt afgesloten
met een voordracht van Ehsan Nyazie, beste dichter van
Afghanistan. Hierna volgt de certificaat uitreiking. 

Ter afsluiting van drie dagen Tune In drinken we wat met z'n allen bij
Fest: het leukste café bij de Amstelcampus.

AFSLUITING BIJ FEST


