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Vragen over inschrijving
Ik heb nog geen studiekeuzecheck gehad?
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 een NBSA gehad wat nu?
Ik kan mijn cursus niet inzien? (bijvoorbeeld studentenhandleiding)
Problemen met Onstage
Introductiedagen pedagogiek leerjaar 1
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VRAGEN OVER INSCHRIJVING
Voor alle vragen omrent inschrijving kun je contact opnemen met het Studentenbureau van de HZ. Dit kan via email: csa@hz.nl of telefonisch: + 31(0)118-489170.
De inschrijving is compleet als:
1.
2.
3.

Je voldoet aan de toelatingseis (zie website)
Machtiging collegegeld hebt afgegeven
SKC gesprek hebt gehad (indien uitgenodigd of late inschrijving vanaf 1 juli)

Het is mogelijk om je tot 1 september aan te melden voor een opleiding aan de HZ. We raden je echter aan je aan te melden
voor 1 mei, daarna gelden namelijk andere voorwaarden. Je wordt dan pas 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. Mocht je vragen hebben over toelating of inschrijving dan kun je contact opnemen met het Studentenbureau van
de HZ. Dit kan via e-mail: csa@hz.nlof telefonisch: + 31(0)118-489170.

IK HEB NOG GEEN STUDIEKEUZECHECK GEHAD?
Op dinsdag 31 augustus 2021 (kick-off week) vinden de laatste studiekeuzechecks (SKC) plaats*. 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 middels deze link: Course: SKC Pedagogiek (21-22) (hz.nl). Lukt dit niet? Stuur dan een email naar
pedagogiek@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: Course: SKC Pedagogiek (21-22) (hz.nl)

IK BEN NOG OP VAKANTIE ALS HET JAAR BEGINT?
Je bent verplicht om aanwezig te zijn bij de kick-off (in de week van 30 augustus 2021). Indien je niet aanwezig bent mis je
hierdoor veel relevante en praktische informatie en de kennismaking met docenten en studenten. Het is dan ook aan te
raden om te zorgen dat je hierbij aanwezig kunt zijn. Indien je echt niet aanwezig kunt zijn meld je je af per mail bij je SLC of
via pedagogiek@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.
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 dan
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.
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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 houd in dat je rooster etc. in week 35 zichtbaar wordt
voor jou. Ook kun je de boekenlijst voor Module 1 terugvinden op de SKC pagina middels deze link: Course: SKC Pedagogiek
(21-22) (hz.nl)
- 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 (zie mail 13-07) 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 of 0118-489170 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 houd 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 (zie mail 13-07) 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 of 0118-489170 om na te vragen of je inschrijving voor de
opleiding volledig is.

IK WIL BIJ IEMAND IN DE KLAS?
Stuur een mail naar de desbetreffende opleiding met jouw naam en de naam van de student bij wie je in de klas wilt. We
proberen dit te regelen, er is geen garantie dat het ook lukt. Verzoeken mogen worden gestuurd naar: pedagogiek@hz.nl.

IK KAN MIJN CURSUS NIET INZIEN? (BIJVOORBEELD
STUDENTENHANDLEIDING)
- Eerstejaars studenten: Pas als je inschrijving volledig is en je gekoppeld bent in OSIRIS kun je je cursussen uit Module 1 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 houd 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 cursussen te zien
krijgen via OSIRIS Student: https://hz.osiris-student.nl. Let op! Je dient jezelf in te schrijven (zie mail 13-07) 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 of 0118-489170 om na te vragen of je inschrijving voor de
opleiding volledig is.

FAQ HBO PEDAGOGIEK

PROBLEMEN MET ONSTAGE
Indien je problemen hebt met OnStage kun je het beste contact opnemen met TWZ dé arbeidsintermediair voor studenten,
afgestudeerden en het bedrijfsleven in Zeeland, via e-mail post@twz.nl of telefonisch via 0118-479207.
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Datum
Dinsdag 31
augustus
Woensdag 1
september

Tijd
14.30-15.30uur

Bijzonderheden
Studiekeuzegesprekken(SKC) op de HZ*

09.00-09.30 uur

Lokaal: Lokaal 0
Peda1A & Peda1B → Laptop meenemen
09.30 –12.00uur
Lokaal: PE112 (Peda1A) → Laptop meenemen
Lokaal: PE113 (Peda1B) → Laptop meenemen
* Alleen voor studenten die nog geen SKC hebben gevoerd. Let op: neem de ‘Wie ben ik’- opdracht (vragenlijst)
mee. Als je die niet bij je hebt, kan het gesprek niet worden gevoerd.
De SLC’s zijn:
1. Peda 1A: Rick Lambert (rick.lambert@hz.nl)
2. Peda 1B: Marieta Rosendaal(m.rosendaal@hz.nl)
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