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Waar vraag ik hulp?

 
Jouw netwerk
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Nu gaat het bijna beginnen... 
 
 
Certificaat uitreiking en  
afsluiting bij Cafe Fest
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Wat verwacht hbo van mij?

 

Studeren op afstand

 
Dagsluiting

Onder leiding van een aantal jonge docenten maak je kennis met jouw groepje, je 
studentcoach en de HvA. De docenten zijn recent afgestudeerd en ervaringsdes-
kundigen: zij zijn ook de eersten uit hun gezin die gingen studeren aan het hoger 
onderwijs.

Tijdens de workshop gaan we in op de verschillende aspecten van het studeren 
op het hbo. We besteden aandacht aan de verschillende opvattingen en ver-
wachtingen tussen hbo-docenten en startende hbo-studenten. Wat kenmerkt de 
studiecultuur op het hbo? En hoe ga je daar handig mee om? Je ontdekt het in de 
workshop Wat verwacht het hbo van mij?

Studeren op afstand: wat houdt dit nu eigenlijk in? Tijdens deze workshop nemen 
we je mee in het digitale onderwijs dat je vanaf september - voor een gedeelte - 
zult gaan krijgen. Wat is de online leeromgeving en hoe ga je er mee te werk? Wij 
helpen je uit de voeten. 

Tijdens de dagsluiting blikken we terug op de eerste dag van Tune In én geven we 
natuurlijk een voorproefje van Tune In dag 2.

D
A

G
 2

 
D

O
 2

0
 A

U
G

10.45-11.00 
 
11.00-11.15 
 
11.15-11.45

11.50-12.50 
 
 
 
13.00-13.45

13.45-14.45 
 
 
 
 
14.45-15.00

Inloop

Start programma 
 
Keynote door Samya Hafsaoui

Het USC daagt jou en je 
groepje uit! 
 
 
Verrassingslunch

Plan je studie zonder stress 
 
 
 
 
Dagsluiting

Samya Hafsaoui is een jonge Nederlandse presentatrice, journaliste en zangeres. 
Ze is bekend van de BNNVARA Academy, het Ramadanjournaal en De Wereld 
Draait Door, waar zij in 2018 als tafeldame debuteerde. Daarnaast was Samya een 
van de presentatoren van YUNG DWDD en maakte op YouTube de serie Female 
Virals. Samya zal tijdens deze keynote vertellen hoe zij haar studie heeft doorlopen, 
welke valkuilen zij is tegen gekomen en hoe zij deze heeft overwonnen. 

USC, het sportcentrum van de HvA, daagt jou uit! Op het Wibauthof staan vijf 
sportieve stationnetjes klaar. Think wallsit, planken, jumping jacks… Samen met 
jouw groepje zul je moeten samenwerken om de opdrachten tot een goed einde te 
brengen. De groep met de hoogste score wint een sportabonnement bij USC!

Je studie wordt een groot onderdeel van je leven. Digitaal onderwijs volgen, leren 
voor een tentamen en samenwerken in projectgroepen. Maar hoe plan je een stu-
die? En hoe zorg je dat je zelf voldoende ontspant maar toch gemotiveerd blijft? In 
deze korte training leer je regie te nemen in jouw studententijd. Je leert een goede 
planning maken en met de tips en tricks begin je in september een vliegende start 
aan de HvA.

Tijdens je studie kun je te maken krijgen met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om 
en wanneer en hoe zoek je ondersteuning? In deze workshop leer je welke hulp en 
ondersteuning er binnen de HvA wordt aangeboden om jouw verder te helpen in 
lastige situaties. 

 
Het hebben van een (sociaal) netwerk is belangrijk en heeft invloed op jouw studie. 
Wat kan jouw netwerk voor jou betekenen tijdens je studie? In deze workshop wordt 
je bewust van je eigen netwerk. Je brengt in kaart wie je al kent en wat zij voor je 
kunnen betekenen. 

Je hebt nu drie dagen Tune In doorlopen en gaat bijna beginnen aan je studie. 
Tijdens deze korte sessie sta je stil bij wat je hebt geleerd. Welke vaardigheden heb 
je al goed onder knie en aan waar kun je nog aan werken?

Cafe Fest is hét café van de HvA en daar laten we je natuurlijk graag even kennis 
mee maken. Het café op de Amstel Campus wordt veelvuldig gebruikt door de 
HvA’ers en is een fijne plek om nog even drankje te drinken ter afsluiting van drie 
dagen Tune In.


