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MijnHvA, het online 
startpunt voor studenten. 
Scan de QR-code voor 
meer informatie.

Welkom op de Hogeschool van Amsterdam. 
In deze gids helpen we je op weg: waar vind je 
jouw rooster en cijfers, hoe werkt Brightspace, 
hoe kan je online samenwerken, waar kun je 
terecht voor hulp en nog veel meer.

Houd vooral ook hva.nl/sterkvanstart  
in de gaten voor meer informatie over  
de start van je studie!

GIDS
Newbie

2 0 2 2

Disclaimer 
In deze Newbie-gids tonen we voornamelijk de mobiele versie. 
De desktop-versie ziet er net iets anders uit maar werkt hetzelfde. 
MijnHvA wordt continu doorontwikkeld.  
Screenshots kunnen afwijken van de uiteindelijke ervaring.

Tip

Zet MijnHvA op de startpagina 
van jouw mobiel, als een app. 

Dat maakt het gebruik nog 
gemakkelijker. Scan de QR-code 

om te zien hoe je dit doet 
(en voor andere informatie  

over MijnHvA).
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Lesrooster
Waar staat mijn

2

3

Klik op het icoon Rooster om jouw 
uitgebreide rooster in te zien.

3

Ga naar mijnhva.nl/student.  
Je ziet direct je rooster van vandaag.

2 Via het icoon Roosters kun je jouw 
persoonlijke rooster koppelen. 

Ga naar rooster.hva.nl en klik rechtsboven 
op Help voor meer informatie over het 
koppelen van je rooster aan je eigen  
agenda. Het koppelen doe je vervolgens  
via + rooster toevoegen.

1
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E-mail
Hoe ga ik naar mijn

1

Ga naar mijnhva.nl/student. 
Open het menu en klik op het 
icoon E-mail.

1

Je zit nu in je e-mail.2

2
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E-mail 
accounts

Hoe koppel ik in 
Outlook meerdere

Geef je wachtwoord op en selecteer 
Volgende.

Bevestig je identiteit als er om 
tweestapsverificatie wordt gevraagd.

Klik op Voltooien. Je account is nu 
toegevoegd.

Herhaal deze stappen voor andere 
e-mailaccounts die je wilt koppelen.

6

7

8

95

Ga naar hva.nl/downloadoffice en log 
in met je HvA-ID en wachtwoord en  
klik op Office installeren.

Open de Outlook-app en meld je aan 
met je HvA e-mailadres en wachtwoord.

Selecteer Bestand > Account 
toevoegen.

Voer je e-mailadres van het account 
dat je wilt koppelen in en selecteer 
Verbinding maken.

Als het scherm er anders uitziet, voer 
je je e-mailadres in en selecteer je 
Volgende.

1

2

3

4

Op je laptop


Wil je je HvA e-mail en 
je privé e-mail in één 

oogopslag zien? Koppel 
dan beide accounts in 

Outlook.

Tip

2

3
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Als het scherm er anders  
uitziet, voer je je e-mailadres in en  
selecteer je Volgende.

Geef je wachtwoord op en  
selecteer Volgende.

Bevestig je identiteit als er om 
tweestapsverificatie wordt gevraagd. 
Je account is nu toegevoegd.

Herhaal deze stappen voor andere 
e-mailaccounts die je wilt koppelen.

6

7

8

9

Ga naar de App Store of Google Play  
Store om Outlook te downloaden  
en installeren. 

Open de Outlook-app en meld je aan  
met je HvA e-mailadres en wachtwoord.

Ga naar Instellingen. 

Klik op E-mailaccount toevoegen.

Voer je e-mailadres van het account  
dat je wilt koppelen in en klik op Account 
toevoegen of Doorgaan.

1

2

3

4

5

Op je mobiel


1

4 53

E-mail 
accounts

Hoe koppel ik in 
Outlook meerdere
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Opleidings-
pagina

Hoe vind ik mijn

1

2

Klik vervolgens op Jouw 
opleidingspagina. Je komt uit bij de 
opleidingspagina van jouw opleiding. 
In enkele gevallen kies je jouw opleiding 
uit een lijst van opleidingen.

Ga naar mijnhva.nl/student.  
Open het menu en klik op 
Opleidingsinformatie.

1

2
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Courses
Hoe vind en 
neem ik deel aan

Ga naar dlo.mijnhva.nl

Ga naar Course selector.

Staat je vak er niet bij?  
Voeg deze zelf toe via de 
Course selector.

Neem deel aan de course en  
– indien relevant – klas. Staat 
het al op actief ? Dan neem je 
al deel en hoef je niks te doen.

In de course in Brightspace  
(dlo.mijnhva.nl) vind je al je 
lesmateriaal en leeractiviteiten.

1

2

3

5

44

Tip

Voor een duidelijke 
weergave ga je naar 

Courses via je  
laptop.

2

2021-2022
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Hier vind je: 

MijnHvA: Via het dropdown-menu  
kom je o.a. snel bij je rooster, cijfers  
en de A-Z-lijst. 
Course selector: Neem deel aan je course 
door je aan te melden via de course selector. 
Mijn cursussen: Een overzicht van de 
courses waaraan je deelneemt. 
Announcements: Alle mededelingen  
van je course, je opleiding en de HvA. 
Agenda: Deze staat rechtsonder en geeft een 
overzicht van alle relevante data van jouw 
courses zoals inleverdatum etc.  
(let op: niet je lesrooster). 
Kom je er niet uit? Ga naar Help of ga  
naar Brightspace in de A-Z-lijst en  
check het filmpje.

A

B

C

D

E

F

3

Ga naar mijnhva.nl/student en klik 
op het icoon Brightspace.

Brightspace is ook direct te benaderen 
via dlo.mijnhva.nl

1

2Bright-  
   space

Wat kan ik allemaal in

1

Tip

In de mobiele versie vind 
je sommige opties via 

het hamburger-menu 
linksboven.

E

C

FBA

D

2021-2022Alle Other
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A

B

In een COURSE vind je: 

Link naar de homepage van de course.

Links naar al je leeractiviteiten en 
studiemateriaal.

Brightspace
Wat kan ik allemaal in

C

E

F

BA

G

D

C

D

E

F

G

Links naar overzichten van 
leeractiviteiten: o.a. Opdrachten, Tests.

Links naar administratieve overzichten: 
o.a. Scores, Groepen en Veelgestelde vragen.

Snel schakelen tussen je courses 
 
Lees de laatste mededelingen van je course 
onder Announcements.

Hier vind je je studiegidsinformatie.
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A-Z-lijst
Waar vind ik de

Ga naar mijnhva.nl/student. 
Open het menu en klik op  
Support en helpdesks.  
Klik vervolgens op A-Z-lijst.

In het zoekveld typ je het  
onderwerp dat je zoekt.

1

2

1

2

In de A-Z-lijst staat alle 
praktische informatie die 
je nodig hebt voor je studie, 

zoals je studentdecaan, 
collegegeld, printen en 

software.

Tip

22  |  Newbie Gids 2022 Newbie Gids 2022  |  23

http://mijnhva.nl/student


Wifi
Hoe krijg ik verbinding met

Ga naar mijnhva.nl/student.  
Open het menu en klik op  
Support en helpdesks.  
Klik vervolgens op A-Z-lijst.

Typ in het zoekveld: Wifi.

Volg de stappen op deze pagina  
om verbinding te krijgen met  
de Wifi op de HvA.

1

2

3

1 3

2
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Waar vind ik informatie over

Hulp en  
begeleiding

1

2

1

Ga naar mijnhva.nl/student. 
Open het menu en klik onder 
Opleidingsinformatie op  
Hulp en begeleiding bij je studie.

Je kunt ook direct naar  
studentinfo.mijnhva.nl.  

Hier vind je (zelfhulp)adviezen en 
verwijzingen naar mensen die je verder 
kunnen helpen. Bijvoorbeeld over:

• Je studievaardigheden verbeteren
• Niet lekker in je vel zitten, familie-   
 omstandigheden, intimiderende  
 situaties
• Twijfels over je studie
• Sporten, cursussen en verenigingen
• Studeren met bijzondere    
 omstandigheden

1

2

Je kunt altijd langskomen, 
bellen, chatten of mailen 
voor een luisterend oor en 

een doorverwijzing van onze 
studentmedewerkers.

Tip
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College-
kaart

Hoe krijg ik mijn

2

Ga naar MijnHvApas.nl

Log in met jouw HvA-ID  
en wachtwoord en volg de instructies.

Je ontvangt de collegekaart op  
je thuisadres.

Activeer je collegekaart: 
Log in op MijnHvApas.nl en kies voor de 
optie Kaart activeren. Je kaart is nu klaar 
voor gebruik. Je hebt je collegekaart o.a. 
nodig voor betalen bij printers, (snoep)
automaten en voor de bibliotheek.

1

2

3

4

Vraag je collegekaart zo snel mogelijk aan 
met behulp van onderstaande stappen:

Tip

Ga naar Collegekaart in de  
A-Z-lijst. Lees de instructies 
voor het gebruik, activeren  

en opwaarderen. 
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Bibliotheek
Hoe maak ik gebruik van de

2

1

Tip

Wil je iets lenen?  
Activeer eerst je  

collegekaart!

Ga naar hva.nl/bibliotheek of  
mijnhva.nl/student, open het menu en 
klik op het icoon Bibliotheek.

Hier staat alles waarvoor je terecht kunt 
bij de bibliotheek.

Onder Studeren staat de uitleg in acht 
stappen wegwijs in de HvA Bibliotheek.

1

2
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Online 
studeren

Hoe kan ik

Tip

Download de Microsoft 365-
apps gratis op je laptop,  

tablet en mobiel.

Ga naar mijnhva.nl/onlinestuderen

 
Selecteer Microsoft 365.

 
Volg de stappen onder ‘Aan de slag’.

 
Met Microsoft 365 heb je toegang tot:

• OneDrive, voor het veilig opslaan  
 van bestanden (1 terabyte) 
• Teams voor online samenwerken in  
 o.a. chatgroepen en bestanden 
• Office (Word, PowerPoint, Outlook) 
• OneNote, To Do, Forms en vele  
 andere handige apps

1

2

3

4
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Studiegids
Waar vind ik mijn

1

1

2

Ga naar mijnhva.nl/student.  
Open het menu en klik op 
Opleidingsinformatie en  
Studiegids.  
 
Je komt uit bij de studiegids van  
jouw opleiding. (In enkele gevallen  
ies je jouw opleiding uit een lijst  
van opleidingen).

1

2

Ga rechtstreeks naar 
studiegids.hva.nl. Hier vind 

je welke vakken bij jouw 
opleiding horen, hoeveel 
studiepunten je krijgt per  

vak en meer.

Tip
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Cijfers
Waar staan mijn

3

2

Voor meer 
resultaten klik 
je op het icoon 
Studieresultaten.

3

4

5

Wil je alle cijfers  
zien? Open het  
menu en klik op het 
icoon SIS.  

4 5 Je kunt ook direct 
naar sis.hva.nl

Ga naar mijnhva.nl/student
 
Voor je laatst behaalde  
resultaten scroll je naar 
beneden.

1

2

3
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Bewust veilig 
studeren?

Hoe kan ik

Digitale veiligheid begint bij jezelf. Wees 
je bewust van de risico’s en wat je zelf 
kunt doen om je eigen data, die van je 
medestudenten en die van de  
HvA te beschermen.

Tip

Leer spelenderwijs over 
digitale veiligheid tijdens onze 

evenementen als de Pubquiz 
en Capture The Flag. Hou de 

socials in de gaten voor  
nieuwe data.

Ga naar de A-Z-lijst via mijnhva.nl/student. 
Je kunt ook direct naar az.hva.nl.

Toets in het zoekveld Security.

Hier vind je informatie en advies  
over onder andere: 
• veilige wachtwoorden
• beveiliging van je laptop
• tweestapsverificatie instellen
• phishing herkennen
• openbare wifi vermijden

1

2

3
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Veel  
succes
  www.hva.nl/sterkvanstart
  www.mijnhva.nl/student
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