Praktische
gids.

hogent.be/student/een-vlotte-start

Hoe maak ik een vlotte start?

Activeer je account via
activatie.hogent.be met de
activatiecode en gebruikersnaam die je ontving bij
inschrijving.

Nu je een echte HOGENTenaar bent, verloopt het mailverkeer met je lesgevers
en medewerkers via je HOGENT-mailadres. Ga naar webmail.hogent.be en
check dit dagelijks.

Korting bij de Lijn
en/of NMBS? Deze attesten vind je ook op
ibamaflex.hogent.be!
Benieuwd naar je
persoonlijk lesrooster? Ga naar
de elektronische
leeromgeving via
chamilo.hogent.be.

Je persoonlijk studentendossier raadpleeg je via
ibamaflex.hogent.be. Log
je voor de eerste keer in,
vul dan de diversiteitsbevraging in. Bekijk hier je
inschrijvingsdocumenten
en onderteken digitaal je
opleidingsprogramma.

Heb je nog vragen? Ga
naar de algemene cursus
via chamilo.hogent.be.

Ga vanaf 1 september
naar standaardstudentshop.hogent.be
en bestel je materialen
voor semester 1 online.

Een beeld van je startcompetenties? Vul de Simon-test in en je
ontvangt persoonlijke feedback.

Nu ben je klaar voor een vlotte start!

Hoe ga ik op chamilo.hogent.be naar
mijn lesrooster? Klik op Onderwijs en
dan op Lesrooster.
Met uitzondering van de graduaten op de campus Lokeren en Dendermonde.

Hoe ga ik op chamilo.hogent.
be naar de algemene cursus
Studentenaangelegenheden?

Campus Mercator
Henleykaai 84, Gent
Campus Schoonmeersen
Valentin Vaerwyckweg 1, Gent
(auto, post)
Voskenslaan 270, Gent
Campus Aalst
Arbeidstraat 14, Aalst
Campus Vesalius
Keramiekstraat 80, Gent
Campus Ledeganck
K.L. Ledeganckstraat 8, Gent
Campus Melle
Brusselsesteenweg 161, Melle
Proefhoeve Bottelare
Diepestraat 1, Bottelare

Contact
Voor al je algemene vragen kan je
terecht op het studentensecretariaat.
De openingsuren en
contactgegevens vind je op hogent.
be/studentensecretariaat.
Begeleiding
Heb je vragen rond je traject? Wil je
een vrijstelling aanvragen? Heb je
vragen over studeren op maat? Wil
je studiebegeleiding?
Ga naar hogent.be/begeleiding.
Proficiat met je keuze.
Ons team wenst je alvast een
aangename maar vooral boeiende
en succesrĳke studietĳd toe! Voor
meer info over een vlotte start
kan je ook altijd nog terecht op
hogent.be/student/een-vlottestart.

Site Buchtenstraat
FTI Lab
Buchtenstraat 9 -11, Gent
Campus Dendermonde
Begijnhoflaan 1, Dendermonde
Campus Lokeren
Groendreef 31 , Lokeren
Brouwerijstraat 5, Lokeren

Meer info over de
onthaalweek vind je op
hogent.be/onthaalweek.

