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Beste nieuwe student,  

 

Leuk dat je hebt gekozen voor de opleiding Civiele Techniek aan de Academie 

Built Environment van de HAN. Daarom heet ik je in de eerste plaats van harte 

welkom. 

 

Heb jij je HAN account al aangemaakt? 

Heb je nog geen HAN account? Volg dan onderstaande stappen: 

- Ga naar han.nl/mijnaanmelding 

- Klik op de button ‘maak je HANaccount aan’. 

- Volg de instructies. Bij de registratie wordt gevraagd om je geboortedatum en je 

studentnummer.  

 

Je aanmeldstatus 

Het is van belang om volledig ingeschreven te zjin. Alleen dan kun je bij je digitale 

leeromgeving komen en door alle coronamaatregelen vindt steeds meer digitaal 

plaats. Log in en controleer de checklist. Je bent definitief ingeschreven als alles 

in jouw checklist ‘op groen’ staat. Zorg dat dit in orde is vóór 1 september 2020, 

zodat je kunt starten met je opleiding.  

 

Heb je hierover nog vragen, neem contact op met het HAN Voorlichting Centrum, 

024-3530500. Zij zijn, ook in de zomervakantie, telefonisch bereikbaar van 9.00 

tot 14.00 uur en/of via de mail info@han.nl. 

 

Kom naar de introductieweek 

Ook dit jaar wordt er weer een introductieweek georganiseerd. We kunnen niet 

wachten om jou te ontmoeten en je te laten zien wat de HAN allemaal te bieden 

heeft. Juist in deze verwarrende tijden vinden we het belangrijk om jouw 1e 

studiejaar samen af te trappen. Maar …. In verband met de coronacrisis zal de 

introductieweek er anders uitzien. Hoe, waar en wanneer? Onze studievereniging 

Trifonius is hier nog druk mee bezig.  

 

Start van het studiejaar 

Bijgevoegd tref je het lesrooster aan van de eerste 3 weken. Hierin lees je dat je 

op maandag 31 augustus a.s. op de HAN wordt verwacht voor de aftrap van het 

1e studiejaar. Dit vindt plaats in de aula en vanaf 12.30 uur heten we je graag 

van harte welkom. Het daadwerkelijke programma start om 13.00 uur. Het rooster 

zoals dat is bijgevoegd, is onder voorbehoud. Mochten hier toch nog wijzigingen 

in plaats vinden, dan zullen wij je hier uiteraard tijdig over informeren. 

 

Arnhem, 7 juli 2020 

 

Onderwerp 

Welkom bij je nieuwe studie 

 

Kenmerk 

Onderwijsbureau.bct@han.nl 
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Boeken en materialen 

Voor de boekenlijst en materialen die je voor je opleiding nodig hebt verwijzen wij 

je naar de website van de HAN en scroll vervolgens helemaal naar beneden.  

 

Heb je ondanks deze informatie toch al vragen, stuur dan een mail naar onze 

medewerkers van het onderwijsbureau: onderwijsbureau.bct@han.nl. Zij weten 

op bijna al je vragen het antwoord en zullen je anders doorverwijzen.  

Houd er wel rekening mee dat wij in de vakantieperiode van 13 juli t/m 14 

augustus 2020, niet bereikbaar zijn. Vanaf 17 augustus 2020 zijn wij weer 

bereikbaar. 

 

Graag treffen we je op maandag 31 augustus uitgerust aan om een goede start te 

maken met je nieuwe HBO-opleiding. We wensen je nu alvast alle succes toe bij 

de start, een prachtige tijd bij Built Environment, een succesvolle studie en zeker 

ook een fijne tijd met waardevolle contacten en vriendschappen.  

  

 

Maar eerst nog een prettige zomervakantie! 

 

 
ir. F. Spuij  

directeur instituut Built Environment 
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