De Haagse Matchingsdagen
Voorbereidende opdracht
HBO-ICT
Voltijd

25 juni 2019

Waarom De Haagse Matchingsdagen?
Tijdens De Haagse Matchingsdag op dinsdag 25 juni heeft de opleiding HBO-ICT een programma
gemaakt waarmee je kennis maakt met de inhoud van je opleiding, de docenten en je medestudenten.
Het doel van het programma is om je een realistisch beeld te geven van deze opleiding.
Voorafgaand vragen wij je een voorbereidende opdracht te maken. Deze online opdracht maakt
onderdeel uit van het programma en laat je nogmaals stilstaan bij de keuze die je gemaakt hebt. Tijdens
De Haagse Matchingsdag volgt een evaluatie waarbij je al je ervaringen op een rij kunt zetten en besluit
of de opleiding echt bij je past.

Voorbereidende opdracht: Introductie Toolkit (TE GEBRUIKEN VANAF 18 MEI A.S.)
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Ga met de browser Google Chrome of Mozilla Firefox naar
https://feedbackfruits.com/login/university
Klik op het logo van De Haagse Hogeschool
Log in met je HHS-student useraccount en wachtwoord die je per e-mail na inschrijving via
Studielink hebt ontvangen.
Wat is mijn useraccount?
Je useraccount bestaat uit: je initialen met punten er tussen + tussenvoegsel + achternaam +
@student.hhs.nl
Voorbeeld 1: je heet Jan Smit. Dan is je useraccount j.smit@student.hhs.nl
Voorbeeld 2: je heet Jan Jaap de Smit. Dan is je useraccount j.j.desmit@student.hhs.nl
Een manier om je useraccount op te zoeken is door naar http://studentennet.hhs.nl te gaan en in
te loggen met je 8-cijferig studentnummer + @student.hhs.nl en wachtwoord.
Voorbeeld: 12345678@student.hhs.nl.
Je klikt vervolgens op het icoon rechts bovenin, zie pijl in onderstaande printscreen. Klik
vervolgens op ‘Mijn Profiel’. Je ziet dan een overzicht met je gegevens, inclusief je useraccount.
Staat er in je scherm: "You are not enrolled in any active courses" in FeedbackFruits? Roep hulp
in via de support-chat links onderin het scherm en vraag om toegang.
Lukt inloggen nog niet? Neem dan contact op met frontoffice@hhs.nl en informeer naar je
gegevens. Ben je je wachtwoord kwijt? Reset je wachtwoord via deze pagina.

LEES HIERONDER VERDER

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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Ben je ingelogd in Feedbackfruits? Klik vervolgens op JOIN bij HBO-ICT Introductie Toolkit en
doorloop alle stappen, doe dit uiterlijk 9 juni.
Neem de motivatiebrief die je in de laatste stap schrijft en uploadt in Osiris (zie onderstaande
instructie), uitgeprint mee naar de Haagse Matchingsdag op dinsdag 25 juni.

Hoe lever ik de opdracht in?
Als laatste stap in de Introductie Toolkit schrijf je een motivatiebrief. Hierin geef je aan wat je
beweegredenen zijn om voor HBO-ICT te kiezen en overtuig je ons dat jij je voldoende hebt georiënteerd.
Ook lever je de opdracht in Osiris in, via de volgende manier:





Zet je naam en studentnummer duidelijk op je document.
Log dan (weer) in op Osiris Aanmelding. Na het inloggen zie je voor welke opleiding(en) je bent
aangemeld.
Selecteer de opleiding waarvoor je de opdracht hebt gemaakt, beantwoord de vragen op het
scherm en uploadt je opdracht in een pdf-bestand. Je ziet een bevestiging op het scherm en je
ontvangt de bevestiging ook per e-mail.
Meld je tot slot ook in Osiris Aanmelding uiterlijk 9 juni aan voor De Haagse Matchingsdag op 25
juni.

Deadline 9 juni
In de algemene berichtgeving vanuit de HHS is eerder gesproken over een deadline van 1 juni. Voor HBOICT is dit zondag 9 juni omdat we het belangrijk vinden dat je je eerst op je examens kan richten. Zorg dat
je uiterlijk deze dag de Introductie Toolkit doorloopt, je motivatiebrief uploadt en je jezelf aan hebt gemeld
voor De Haagse Matchingsdag in Osiris Aanmelding.
Let op: er worden automatisch reminders vanuit Osiris verzonden waarin gesproken wordt over de
deadline van 1 juni. Dit is voor jou dus niet van toepassing! Osiris blijft ook gewoon open staan tot
en met 9 juni.

Hulp bij problemen of vragen
Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.
•
•
•

Problemen of algemene vragen? Neem contact op met HBO-ICT via: hbo-ict-voorlichting@hhs.nl
Problemen met of vragen over je inloggegevens? Bekijk deze site voor FAQ of neem contact op
met frontoffice@hhs.nl
Problemen met FeedbackFruits? Neem contact op met: helpme@feedbackfruits.com
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