Frequently Asked
Questions
SOCIAL WORK

INHOUDSOPGAVE
• Vragen over inschrijving.
• Wanneer kan ik inloggen op MyHZ
• Wanneer krijg ik een studentenpas
• Ik heb nog geen studiekeuzecheck (SKC) gehad?
• Ik ben nog op vakantie als het jaar begint?
• Ik zie mijn boekenlijst/rooster niet?
• Tot wanneer kan ik mij inschrijven?
• Ik kan mijn cursus niet inzien? (bijvoorbeeld studentenhandleiding)
• Vragen over boeken bij Social Work
• Problemen met OnStage
• Vragen deeltijd SW jaar één
• Vragen SW Duaal
• Ik loop op het MBO een kleine studievertraging op
• Ik heb geen BSA gehad
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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.

Je voldoet aan de toelatingseis (zie website)
Machtiging collegegeld hebt afgegeven

WANNEER KAN IK INLOGGEN OP MYHZ?

Op My.HZ.nl vind je onder andere je rooster en je persoonlijke gegevens zoals die bij ons zijn geregistreerd. Op de
elektronische leeromgeving (genaamd Learn) vind je je literatuur(bestel)lijst.
Je inschrijving aan de HZ is compleet als:
1.
2.

Het diploma Hoger Onderwijs of colloqium doctum behaald is;
De machtiging collegegeld afgegeven is.

WANNEER KRIJG IK EEN STUDENTENPAS
Tijdens de Kick-off dagen zal een studentenpas worden uitgereikt; mits aan alle inschrijvingseisen is voldaan: voldaan aan de
toelatingseis en collegegeld betaling (via de digitale machtiging op Studielink) EN een digitale pasfoto is geüpload in je MyHZ
account (dus niet in je Learn account!).

IK HEB NOG GEEN STUDIEKEUZECHECK (SKC) GEHAD?

Op dinsdag 26 augustus 2021 is de laatste SKC groepsbijeenkomst. Maandag 30 augustus 2021 is het mogelijk om een
individueel gesprek te voeren met een de SW docenten je kunt je hiervoor aanmelden via de SKC pagina via HZ Learn.
Maak van te voren in ieder geval de ‘Wie ben ik’ – opdracht. Deze kun je eveneens terugvinden op de SKC pagina via HZ
Learn: Course: SKC SW 21-22 (hz.nl)

IK BEN NOG OP VAKANTIE ALS HET JAAR BEGINT?
EERSTEJAARS

Woensdagmiddag 1 september is het eerste officiële moment dat we je verwachten op de HZ. Tijdens deze kickoffbijeenkomst staat het kennismaken met de opleiding, je coach, medestudenten en het afronden van de inschrijving
centraal. Meer informatie hierover ontvang je in week 34 per mail of brief.

Op donderdag 2 september om 16.00u vindt er in Vlissingen een kick-offfestival plaats. Op dit festival wordt, samen met alle
studenten in Zeeland, het nieuwe studiejaar afgetrapt. Op www.kickofffestival.nl kan je meer informatie vinden.
Maandag 6 september en dinsdag 7 september zijn twee introductiedagen Social Work. Ontspannen, samenwerken,
oriënteren op de opleiding en op het HBO en de eerste indrukken opdoen van het werkveld Zorg en Welzijn staan centraal
deze dagen. De introductieweek is het verplichte eerste onderdeel van je opleiding Social Work. Je moet ervan uitgaan dat je
maandag 6 september en dinsdag 7 september een dagvullend programma hebt. De rest van deze week zijn er verder geen
lesactiviteiten.

IK ZIE MIJN BOEKENLIJST/ROOSTER NIET?

Pas als je inschrijving volledig is en je door de opleiding gekoppeld bent in OSIRIS aan een groep kun je je boekenlijst en
rooster te zien krijgen via OSIRIS Student: https://hz.osiris-student.nl  Log in met je HZ gebruikersnaam en HZ
wachtwoord. Het kan zijn dat je pas in week 34 wordt (vanwege de lesvrije zomerperiode) gekoppeld in OSIRIS, dit houd in

dat je rooster etc. in week 34 zichtbaar wordt voor jou.
In Osiris student vind je onder andere je rooster, je studieoverzicht, je persoonlijke gegevens zoals die bij ons zijn
geregistreerd.
In de widget webshop vindt je onder boekenlijst eveneens een overzicht van je boeken die je eventueel daar kunt bestellen.

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 KAN MIJN CURSUS NIET INZIEN? (BIJVOORBEELD
STUDENTENHANDLEIDING)

Eerstejaars studenten: Pas als je inschrijving volledig is en je door de opleiding 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.
In Osiris student vind je onder andere je rooster, je studieoverzicht, je persoonlijke gegevens zoals die bij ons zijn
geregistreerd.

VRAGEN OVER BOEKEN BIJ SOCIAL WORK

In de literatuurlijst bij Social Work staan soms enkele boeken meerdere malen vermeld. Je hoeft deze natuurlijk maar
éénmaal aan te schaffen.

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

WANNEER ZIJN DE LESDAGEN VOOR SW DEELTIJD?
Alleen op maandag.

VRAGEN DEELTIJD SW JAAR ÉÉN

Alle verdere inhoudelijke en organisatorische vragen over de nieuwe flexibele deeltijd mailen naar avd@hz.nl

VRAGEN SW DUAAL

Alle verdere inhoudelijke en organisatorische vragen over het volgen van SW in het duale traject mailen naar avd@hz.nl of
contact opnemen met het Studentenbureau van de HZ. Dit kan via e-mail: csa@hz.nl of telefonisch: + 31(0)118-489170.

IK LOOP OP HET MBO EEN KLEINE STUDIEVERTRAGING
OP

Je wordt onder voorwaarden toegelaten tot de HZ:
• Je moet voor 1 januari 2022 je mbo-diploma hebben behaald, anders kun de je opleiding aan de HZ niet voortzetten.
• Bij aanmelding krijg je van de HZ een verwijzing naar een document: het afrondingsadvies
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Dit document moet ingevuld zijn door jou, je mbo begeleider en de mbo instelling voordat je start met de opleiding.
Het geeft antwoorden 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.

IK HEB GEEN BSA GEHAD

Studenten krijgen normaal gesproken aan het eind van het eerste jaar een advies of zij, afhankelijk van het bepaalde aantal
studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat
studenten vertraging oplopen.
De HZ heeft besloten dat:
• Alle huidige eerstejaarsstudenten, die aan het einde van dit studiejaar (2020-2021) niet voldoen aan de
propedeusenorm van 45 EC, het studieadvies zal worden uitgesteld tot het einde van hun tweede studiejaar op 31
augustus 2022.
• Studenten die aan het einde van studiejaar 2019-2020 reeds een uitgesteld studieadvies hebben gekregen, en aan
het einde van dit studiejaar nog niet voldoen aan de propedeusenorm van 45 EC, geldt eveneens dat het
studieadvies wordt uitgesteld tot 31 augustus 2022.
• Ook voor deeltijdstudenten geldt dat aan het einde van dit studiejaar (2020-2021) geen bindend studieadvies wordt
uitgereikt en wordt uitgesteld tot 31 augustus 2022.
Je ontvangt voor 1 september namens de Examencommissie bericht over je studievoortgang.
Mocht je desondanks nog vragen hebben dan kun je die mailen naar dex.hew@hz.nl
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