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9.45 - 10.00 

10.00 - 10.15 

10.15 - 11.00

11.45 - 12.15 

11.00 - 11.45

12.15 - 13.15 

13.15 - 14.15

Inloop 

Start programma

Je netwerk

Just be yourself

Lunch

Welke sessie kies jij? 

Certificaatuitreiking en  
afsluiting bij Cafe Fest
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9.15 - 9.30

9.30 - 10.00 

10.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.30 - 15.45

Inloop

Kick-off programma 

Kennismaking

Lunch 

Wat verwacht het hbo van mij?

Het USC daagt je uit! 

Dagafsluiting

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! 

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. 

 Het USC, het sportcentrum van de HvA, daagt je uit! Buiten staan verschillende 
sportieve challenges klaar. Samen met je groepje probeer je de challenges tot een 

goed einde te brengen. De beste groep wint een goodiebag van het USC. 

Tijdens de dagsluiting blikken we samen met Elijah terug op de eerste dag van 
Tune In én geven we een voorproefje van Tune In dag 2.
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9.30 - 9.45 

9.45 - 10.00 

10.00 - 10.30

11.30 - 12.30 

12.30 - 13.30

14.30 - 15.15 

15.15 - 15.30

Inloop

Start programma 

Keynote ondernemerschap

Jij bent aan zet (1/2)

Lunch

Waar vraag ik hulp? 

Dagafsluiting

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 beschikbaar is. 

Het hebben van een (sociaal) netwerk is belangrijk en heeft invloed op je studie.  
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.

Weten wie je bent, waar je voor staat en waar je energie van krijgt is belangrijk 
bij het maken van keuzes. Binnen je opleiding zijn er nog veel keuzes te maken: 
een minor, naar het buitenland, je stages. Welke kwaliteiten zet je in en welke 

valkuilen wil je voorkomen? Daar gaan we in deze workshop mee aan slag. 

Ga jij voor de sessie omdenken, heb je je zinnen gezet op de sessie stay in balance, 
of toch liever naar just move and get better? Kies de sessie die jou  aanspreekt en ga 

ervoor! In augustus ontvang je hierover een e-mail en geef je je voorkeur door.

Ter afsluiting krijg je het certificaat uitgereikt en drinken we in cafe Fest wat ter 
afsluiting van drie dagen Tune In. Cafe Fest op de Amstel Campus wordt veelvuldig 

gebruikt door de HvA’ers en wordt misschien wel je tweede huiskamer!

PROGRAMMA 2021 

  De lunch is gratis en krijg je van de HvA.

Opening van het programma door Jopie Nooren (voorzitter College van Bestuur) 
en Elijah (studentassesor 2020-2021 van de HvA). 

15.00 - 15.30 Keynote door Eva Eikhout
Eva Eikhout (25) is bekend van YUNG DWDD, de YouTube serie Weet wat je date 
en de popcast Onbeperkt die ze samen met Wilfred Genee maakt. Eva is geboren 

met twee korte armpjes zonder elleboog en handen en twee korte beentjes 
zonder knieën. In deze keynote vertelt Eva haar inspirerende verhaal. 

14.15 - 16.00

  De lunch is gratis en krijg je van de HvA. 

Het Amsterdamse 
studentenleven

Wat is eigenlijk het verschil tussen een studie- en een studentenvereniging? En wat 
heb je aan een lidmaatschap bij zo'n vereniging? Ontdek tijdens deze sessie het  

brede Amsterdamse aanbod aan studie- en studentenverenigingen. 

We sluiten de dag samen met Elijah af. en blikken kort vooruit op de laatste dag. 

We trappen de dag af met Elijah.

Naast studeren kun je nog heel veel meer doen tijdens je studietijd aan de HvA. 
Zo ook een eigen onderneming opstarten. Tijdens deze keynote vertellen 

studenten van de minor ondernemerschap hoe jij dit kunt doen

10.30 - 11.30 Plan je leven, plan je studie 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. 

  De lunch is gratis en krijg je van de HvA. 

13.30 - 14.30 Jij bent aan zet (2/2)

Wil je leren schrijven als een hbo'er, of juist geïnteresseerd in wat HvA Pride doet? 
Of ben je benieuwd wat er voor jou te halen valt in één van de HvA bibliotheken? 

In augustus ontvang je hierover een e-mail en geef je je voorkeur door. 

Je kiest weer een workshop, in augustus geef je je voorkeur op. 

We starten de dag gezamenlijk. 




