Frequently Asked
Questions
DOMEIN BUSINESS VITALITY & HOSPITALITY

INHOUDSOPGAVE
• COVID-19 GERELATEERDE VRAGEN
• ER GAAT IETS MIS MET MIJN INSCHRIJVING, IK BEN UITGESCHREVEN ETC.
• IK BEN NOG OP VAKANTIE ALS HET JAAR BEGINT
• IK ZIE MIJN BOEKENLIJST NIET?
• IK ZIE MIJN ROOSTER NIET?
• IK WIL BIJ IEMAND IN DE KLAS
• IK HEB GEEN BSA GEHAD, HOE KAN DAT?
• TOT WANNEER KAN IK MIJ INSCHRIJVEN?
• IK LOOP OP HET MBO EEN KLEINE STUDIEVERTRAGING OP, WAT NU?
• PROBLEMEN MET ONSTAGE
• IK HEB NOG GEEN STUDIEKEUZECHECK GEHAD
• SCHAKELCURSUS ECONOMIE
• VERZOEKEN AAN DEELEXAMENCOMMISSIE
• SPORTMEDISCHE KEURING (ENKEL VOOR SPORTKUNDE STUDENTEN)
• ALLE BELANGRIJKE CONTACTINFORMATIE NOG EVEN OP EEN RIJTJE
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COVID-19 GERELATEERDE VRAGEN
In geval van covid-19 gerelateerde vragen bekijk onze website: https://hz.nl/coronavirus/faq
Mocht je het antwoord op je vraag niet kunnen vinden dan kun je contact met ons opnemen via ba@hz.nl.
Wij zullen je zo snel als mogelijk antwoorden als we terug zijn van vakantie (week 34).

ER GAAT IETS MIS MET MIJN INSCHRIJVING, IK BEN
UITGESCHREVEN ETC.
Voor alle vragen omtrent in- of uitschrijving kun je het beste contact opnemen met het Studentenbureau van
de HZ. Dit kan via e-mail: csa@hz.nl

IK BEN NOG OP VAKANTIE ALS HET JAAR BEGINT
Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij de kick-off in week 35. Je krijgt tijdens de kick-off veel relevante en
praktische informatie en maakt tevens kennis met de docenten en studenten van je opleiding. Mocht je
onverhoopt verhinderd zijn geef dit dan door aan ons via e-mail: projectsba@hz.nl

IK ZIE MIJN BOEKENLIJST NIET?
- Eerstejaars studenten: Pas als je inschrijving volledig is en je gekoppeld bent in OSIRIS kun je je boekenlijst te
zien krijgen via OSIRIS Student: https://hz.osiris-student.nl  Log in met je HZ gebruikersnaam en HZ
wachtwoord. Indien je een late inschrijver bent (na 7 juli), word je in week 35 gekoppeld in OSIRIS, dit houdt in
dat je rooster etc. in week 35 zichtbaar wordt voor jou.
- Studenten Leerjaar 2,3 en 4: Pas als je inschrijving volledig is en je gekoppeld bent in OSIRIS kun je je
boekenlijst te zien krijgen via OSIRIS Student: https://hz.osiris-student.nl Let op! Je dient jezelf in te schrijven
op de juiste cursussen met de juiste cursuscodes, deze vind je terug in jouw Examenprogramma.
Je kan contact opnemen met het Studentenbureau via: csa@hz.nl om na te vragen of je inschrijving voor de
opleiding volledig is.

IK ZIE MIJN ROOSTER NIET?
- Eerstejaars studenten: Pas als je inschrijving volledig is en je gekoppeld bent in OSIRIS kun je je rooster te
zien krijgen via OSIRIS Student: https://hz.osiris-student.nl  Log in met je HZ gebruikersnaam en HZ
wachtwoord. Indien je een late inschrijver bent (na 7 juli), word je in week 35 gekoppeld in OSIRIS, dit houdt in
dat je rooster etc. in week 35 zichtbaar wordt voor jou.
- Studenten Leerjaar 2,3 en 4: Pas als je inschrijving volledig is en je gekoppeld bent in OSIRIS kun je je rooster
te zien krijgen via OSIRIS Student: https://hz.osiris-student.nl. Let op! Je dient jezelf in te schrijven op de
juiste cursussen met de juiste cursuscodes, deze vind je terug in jouw Examenprogramma.
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Je kan contact opnemen met het Studentenbureau via: csa@hz.nl om na te vragen of je inschrijving voor de
opleiding volledig is.

IK WIL BIJ IEMAND IN DE KLAS
Stuur een mail naar ba@hz.nl met daarin jouw naam, studentnummer en opleiding en de naam van de
student inclusief studentnummer bij wie je in de klas wilt. We proberen dit dan te regelen, we kunnen echter
geen garantie geven dat het ook lukt. De verzoeken zullen vanaf week 35 in behandeling worden genomen.

IK HEB GEEN BSA GEHAD, HOE KAN DAT?
De HZ heeft besloten dat:
•
•

•

Studenten die met een AD-getuigschrift van HZ of ADA instromen in een Bachelor op de HZ, buiten de
BSA-procedure vallen.
Eerstejaars studenten regulier en tweedejaars studenten experiment leeruitkomsten ontvangen in
2020/2021 i.v.m. Covid-19 geen voorgenomen studieadvies (Dat wordt normaal in juli uitgebracht).
Wel ontvangen zij eind augustus een studieadvies. Eind augustus 2021 > 45 EC = positief advies,
< 45 EC = aanhouding studieadvies tot eind 2021/2022.
Tweedejaars studenten regulier en derdejaars studenten experiment leeruitkomsten die vorig
cursusjaar geen positief studieadvies, maar van wie het advies is aangehouden tot het eind van
2020/2021, krijgen wel een voorgenomen studieadvies. Nu > 45 EC is voornemen positief advies,
nu < 45 EC is voornemen negatief bindend studieadvies.

Je ontvangt voor 1 september namens de Examencommissie bericht over je studievoortgang.
Mocht je desondanks nog vragen hebben dan kun je die mailen naar centraleexamencommissie@hz.nl

TOT WANNEER KAN IK MIJ INSCHRIJVEN?
Het is mogelijk om je tot 1 september aan te melden voor een opleiding aan de HZ. Inschrijvingen na 1 juni
brengen met zich mee dat je pas wordt toegelaten tot de opleiding wanneer je de studiekeuzecheck met goed
resultaat hebt doorlopen. Dit kan betekenen dat je bij een negatief studiekeuzeadvies niet wordt toegelaten.
Het kan ook zijn dat een opleiding je adviseert om bijvoorbeeld een schakelcursus te volgen, waardoor je wel
deel kunt nemen aan de opleiding van jouw keuze. Mocht je vragen hebben over toelating, inschrijving en de
studiekeuzecheck, dan kun je contact opnemen met het Studentenbureau van de HZ via csa@hz.nl

IK LOOP OP HET MBO EEN KLEINE STUDIEVERTRAGING OP
Wil jij doorstromen van het mbo naar het hbo? En kun je door de coronacrisis één of enkele kleine vakken niet
afronden voor 1 september? Of zit je in de afronding van je stage? In sommige gevallen kun je dan alsnog in
september
2021 starten aan de hbo-opleiding van je keuze, zonder je mbo-diploma.

FAQ Domein Business Vitality & Hospitality

Hoe werkt het?
Je wordt onder voorwaarden toegelaten tot de HZ:
•
•

Mbo-diploma voor januari 2022 behaald. Je moet voor 1 januari 2022 je mbo-diploma hebben
behaald, anders kun je de opleiding aan de HZ niet voortzetten.
Het afrondingsadvies Bij aanmelding voor een opleiding krijg je van de HZ een verwijzing naar een
document: het afrondingsadvies. Dit document moet ingevuld zijn door jou, je mbo-begeleider en de
mbo-instelling voordat je start met de opleiding. Het geeft antwoord op de vragen of het voor jou
haalbaar is met je nieuwe hbo-opleiding te starten en je mbo voor januari 2022 af te ronden.

Voor alle vragen omtrent studievertraging op het mbo kun je het beste contact opnemen met het
Studentenbureau van de HZ. Dit kan via e-mail: csa@hz.nl

PROBLEMEN MET ONSTAGE
Indien je problemen ondervindt met OnStage kun je het beste contact opnemen met The Work Zone/
Stagebureau HZ, het studentenuitzend- en stagebureau van de HZ, via e-mail stage@hz.nl of telefonisch via
+31(0)118-489111. Openingstijden tijdens de zomervakantie: van 9.00 uur tot 16.30 uur.

IK HEB NOG GEEN STUDIEKEUZECHECK GEHAD
De SKC is onderdeel van de inschrijving. Nog niet op SKC gesprek geweest en ook nog geen uitnodiging
ontvangen? Schrijf je dan in via de scheduler op de SKC pagina. Lukt dit niet? Stuur dan een e-mail naar
projectsba@hz.nl Maak voorafgaand aan het SKC gesprek in ieder geval de ‘Wie ben ik’ - opdracht. Deze kun je
terugvinden op de SKC pagina via HZ Learn.

SCHAKELCURSUS ECONOMIE
Voldoet je profiel niet aan de toelatingseisen van een opleiding? Dan kun je een schakelcursus volgen op het
gebied van economie. Wanneer je de schakelcursus en de toets met een voldoende hebt afgesloten kun je
alsnog tot de opleiding worden toegelaten. Op de website kun je meer informatie over de schakelcursus
vinden: hz.nl/opleidingen/economie.
Wil je je na de sluitingsdatum nog aanmelden voor de schakelcursus neem dan contact op met de docenten via
schakelcursuseconomie@hz.nl

VERZOEKEN AAN DEELEXAMENCOMMISSIE
Heb je een verzoek aan de deelexamencommissie dan is de uiterste aanleverdatum hiervoor donderdag 2
september 2021 om 09.00 uur. Je verzoek wordt dan tijdens de vergadering van dinsdag 7 september 2021
behandeld. Uiterlijk 10 werkdagen na de vergadering krijg je bericht over het besluit van de
deelexamencommissie. Verzoeken kun je mailen naar dex.bvh@hz.nl
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SPORTMEDISCHE KEURING (ENKEL VOOR SPORTKUNDE
STUDENTEN)
Om toegelaten te kunnen worden tot één van de landelijke opleidingen Sportkunde is door de minister in de
wet vastgelegd dat aan de voorwaarden van een aanvullende eis moet worden voldaan. De tekst in de wet
luidt als volgt:
De Sportkunde student beschikt over voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep
waarop de opleiding voorbereidt voor wat betreft de ontwikkeling van de vereiste praktische bedrevenheid in
bewegingsactiviteiten. Het onderzoek omvat tevens een positieve medische keuring door een arts.
Voor de opleiding Sportkunde van de HZ is het vereist dat je, naast het doorlopen van een studiekeuzecheck,
over een sportmedische keuring beschikt. Deze keuring is belangrijk, want die heb je nodig voor deelname aan
een aantal praktijkonderdelen tijdens de studie. Het is aan te raden je al sportmedisch te laten keuren vóórdat
je met de opleiding begint. Wanneer er voor jou, als gevolg van de sportmedische keuring, aanpassingen
gedaan moeten worden, kan dit voor de start van de opleiding gerealiseerd worden.
Om je sportmedisch te laten keuren kunnen toekomstige HZ-Sportkunde studenten een afspraak maken met
ADRZ Sportkliniek in Goes voor een basis+ keuring. Dit kan ook bij elk ander erkend en gecertificeerd
sportmedisch keuringsinstituut. De basis+ keuring is voldoende om aan de aanvullende eis voor toelating te
voldoen.
Afspraak maken:
Om een afspraak te maken voor een sportmedische keuring door ADRZ Sportkliniek, kun je bellen naar: 0881250000 onder vermelding van ‘Sportmedische keuring voor de opleiding Sportkunde van HZ University te
Vlissingen’.
Kosten voor de sportmedische keuring:
De Basis+ keuring kost € 140,00 bij vermelding van HZ-opleiding Sportkunde. Na de keuring krijg je een verslag
mee. Let op: bij veel aanvullende ziektekostenverzekeringen worden deze sportmedische keuringen (deels)
vergoed. Het is dus verstandig dat even in je polis na te kijken.
BELANGRIJK:
Om je aanmelding compleet te maken, dien je de verklaring van de sportmedische keuring te verzenden aan
het Studentenbureau via csa@hz.nl.

ALLE BELANGRIJKE CONTACTINFORMATIE NOG EVEN OP EEN
RIJTJE
Studentenbureau is bereikbaar via csa@hz.nl
Domein Business Vitality & Hospitality is bereikbaar via ba@hz.nl
Deelexamencommissie domein Business Vitality & Hospitality is bereikbaar via dex.bvh@hz.nl
Hoorcommissie is bereikbaar via centraleexamencommissie@hz.nl
The Work Zone is bereikbaar via stage@hz.nlof telefonisch via +31(0)118-489111.
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