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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.

ER GAAT IETS MIS MET MIJN INSCHRIJVING

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.

WAAR KAN IK EEN VERKLARING VAN INSCHRIJVING
KRIJGEN
Je kunt hiervoor een mail sturen naar csa@hz.nl. Je krijgt de verklaring dan per mail toegestuurd.

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 2021 behaald Je moet voor 1 januari 2021 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 2021 af te ronden.

IK HEB NOG GEEN STUDIEKEUZECHECK GEHAD

Ook dit jaar maakt een studiekeuzecheck (SKC) geen verplicht onderdeel meer van de inschrijving. Je hebt bij
het aanmelden voor je studie een link naar HZ Learn ontvangen. Op deze pagina tref je de informatie aan voor
wat betreft de SKC van de door jou gekozen opleiding. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen
hebben dan kun je contact met ons opnemen via veprleegkunde@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: verpleegkunde@hz.nl.

IK WIL TOCH LIEVER EEN ANDERE OPLEIDING GAAN DOEN
BINNEN DE HZ DAN DE OPLEIDING WAARVOOR IK ME HEB
INGESCHREVEN, HOE REGEL IK DIT ZO SNEL MOGELIJK
Je regelt dit via je Studielink account d.m.v. een ‘Nieuw inschrijvingsverzoek’ in te dienen. Vergeet je niet uit te
schrijven voor de andere opleiding(en) die je niet gaat starten.
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IK HEB NOG GEEN GEBRUIKERSNAAM EN/OF
WACHTWOORD ONTVANGEN
Controleer of je inschrijving volledig is afgerond op Studielink. Wanneer dit niet het geval is, kan dat een reden
zijn dat je je inlog gegevens niet hebt ontvangen.
Nadat je bent ingeschreven ontvang je 2 mail berichten met de volgende onderwerpen:
* gebruikersnaam voor toegang tot HZ ICT faciliteiten
* wachtwoord voor ICT faciliteiten
Deze berichten worden gestuurd naar het privé e-mail adres dat je hebt ingevuld op Studielink. Heb je deze
berichten niet ontvangen, controleer dan of ze niet in je spam folder zijn beland.

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 (digitaal).

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 ZIE MIJN ROOSTER NIET

Pas nadat alle formaliteiten, inclusief de financiële, via studielink zijn afgehandeld en je gekoppeld bent aan
een groep heb je inzage in je rooster. Je kunt contact opnemen met het Studentenbureau om na te vragen of
je inschrijving volledig is. Nadat je inschrijving volledig is kan het nog tot week 35 duren voordat je vanaf deze
week gekoppeld wordt aan een klas en daarmee je rooster zichtbaar wordt.
Je rooster staat in de Outlookagenda van je HZ-mail en onder de widget Rooster op MyHZ.

WELKE BOEKEN HEB IK NODIG
LEERJAAR 1:

We werken met twee digitale boekenlicenties en drie fysieke boeken.
De drie fysieke boeken:
•
•
•

Zó werkt de zorg in Nederland
ISBN: 97890826686517 (zelf aanschaffen)
Zakboek Verpleegkundige diagnosen ISBN: 9789001891572 (zelf aanschaffen)
Oxford English for Carers, Nursing 2
(te bestellen via https://apps.hz.nl/WebshopApp/)

Boekenlicentie BSL en e-learning
Zie onderstaand document voor alle informatie
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Boekenlicentie van
BSL 2021-2022 HBO-V

Boekenlicentie Pearson
Zie onderstaand document voor alle informatie

Boekenlicentie van
Pearson 2021-2022 H

LEERJAAR 2:
BSL academy leerjaar
2 HBO-V 2021-2022.p

LEERJAAR 3:
BSL academy leerjaar
3 HBO-V 2021-2022.p

LEERJAAR 4:
BSL academy leerjaar
4 HBO-V 2021-2022.p

WAAR KAN IK TERECHT VOOR OPLEIDING SPECIFIEKE
VRAGEN

Stuur je vraag per mail aan verpleegkunde@hz.nl. We zullen proberen je vraag zo snel mogelijk te
beantwoorden, maar houd er rekening mee dat we tijdens de zomervakantie minder snel zullen antwoorden.

VERZOEKEN AAN DEELEXAMENCOMMISSIE

Heb je een verzoek aan de deelexamencommissie dan is de uiterste aanleverdatum hiervoor 27 augustus
2021. Je verzoek wordt dan tijdens de vergadering van 31 augustus behandeld. Uiterlijk 10 werkdagen na de
vergadering krijg je bericht over het besluit van deelexamencommissie.

HOE GEEF IK EEN ADRESWIJZIGING DOOR

Een adreswijziging kun je zelf doorgeven via Studielink. Deze gegevens krijgen wij automatisch via Studielink
door.

Contactgegevens:
Voor vragen over inschrijving en financiën is Studentenbureau gedurende de zomerperiode bereikbaar via
csa@hz.nl
Voor dringende zaken is de opleiding bereikbaar via: verpleegkunde@hz.nl
FAQ Verpleegkunde (& Verloskunde)
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