Campus Schoonmeersen
Gebouw C
Valentin Vaerwyckweg 1 (post, auto)
Voskenslaan 270 (te voet, openbaar vervoer)
9000 Gent
09 243 27 00
Campus Melle
Brusselsesteenweg 161
9090 Melle
09 243 28 00
Proefhoeve Bottelare
Diepestraat 1
9820 Bottelare
09 363 93 00
Site Buchtenstraat
FTI Lab
Buchtenstraat 9 -11
9051 Gent
Algemeen e-mailadres: fnt@hogent.be
Voor al je algemene vragen kan je terecht op
het studentensecretariaat.
Voor de openingsuren van het studentensecretariaat, surf naar:
www.hogent.be/student/handige-links/studentensecretariaten

VOOR EEN VLOTTE START, SURF NAAR:
WWW.HOGENT.BE/STUDENT/EEN-VLOTTE-START

Studietrajectbegeleiding
Bij je studietrajectbegeleider van je opleiding kan je
terecht met vragen over je studietraject, de aanvraag
van vrijstellingen, informatie over en begeleiding bij het
studeren met een functiebeperking, leerkrediet, studievoortgang, heroriëntering, ... Voor meer info, surf naar
hogent.be/toekomstige-student/begeleiding

Praktische Gids
Wegwijs in HoGent Natuur en Techniek

Wil je graag meer informatie over individuele onderwijs- en
examenmaatregelen, neem dan contact op met Ann Lybaert,
ann.lybaert@hogent.be
—— agro- en biotechnologie, elektromechanica:
Sofie Claes, sofie.claes@hogent.be
—— mode-, textiel- en houttechnologie, vastgoed-landmeten:
Monique Dewinter, monique.dewinter@hogent.be
—— chemie, vastgoed-vastgoed:
Cindy Vanhoutte, cindy.vanhoutte@hogent.be
—— vastgoed-makelaardij afstandsleren:
Mathias Dierckens, mathias.dierckens@hogent.be

Meer info over de onthaalweek: hogent.be/onthaalweek

Proficiat met je keuze. Ons team wenst je alvast
een aangename maar vooral boeiende en succesrĳke
studietĳd toe!
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HoGent-account
Met je HoGent-account heb je toegang tot verschillende
praktische tools zoals iBaMaFlex!, Chamilo, Office365,
HoGent mailbox. Je HoGent-account activeer je op
activatie.hogent.be met de activatiecode die je per sms
en/of mail ontving bij inschrijving en je gebruikersnaam
die je terugvindt op je studentenkaart. Na activatie kan
je je HoGent-account beheren op mijn.hogent.be

Jouw startcompetenties in kaart
Vul bij de start van het academiejaar de SIMON test in
en krijg zo een beeld van jouw startcompetenties.
Na de test krijg je persoonlijke feedback. Hierdoor krijg je zicht
op welke startcompetenties je al goed onder de knie hebt en
aan welke je nog moet werken. Indien je dit wenst, kan je met
je feedback steeds terecht bij je studie(traject)begeleider.

Chamilo
1. Startscherm Chamilo

Persoonlijk e-mailadres
Na activatie van je HoGent-account ontvang je op je privée-mailadres je HoGent-e-mailadres. Voortaan zal alle digitale
communicatie met lesgevers en medewerkers van de HoGent
via dit adres verlopen; op de website webmail.hogent.be kan
je inloggen om naar je persoonlijke mailbox te gaan. Bekijk
dagelijks je mailbox.
Chamilo: elektronische leeromgeving
Chamilo.hogent.be is de elektronische leeromgeving aan
de HoGent. Je komt automatisch in de cursussen van je
persoonlijk curriculum terecht. Er is ook een algemene
cursus ‘Studentenaangelegenheden |FNT| 2018-2019’, waar
geregeld belangrijke berichten en aankondigingen worden
gepubliceerd. Je persoonlijk lesrooster kan je raadplegen in
het menu ‘Onderwijs / lesrooster.’ Via het menu ‘Mijn agenda’
zie je een persoonlijke kalender waarin afwezigheden van
lectoren worden gepubliceerd.
iBaMaFlex!: persoonlijk studentendossier
Op de website ibamaflex.hogent.be kan je inloggen om je
persoonlĳk elektronisch studentendossier te consulteren.
Je kan er je puntenbriefjes bekĳken, officiële inschrijvings
documenten nakĳken en digitaal ondertekenen, je afwezigheid
melden bĳ ziekte of overmacht …

2. Hoe ga ik naar mijn lessenrooster? Klik op Onderwijs en dan op Lessenrooster

Belangrijk! Uiterlĳk één week na inschrĳving moet je via deze
website je opleidingsprogramma digitaal ondertekenen. Bĳ
de documenten kan je je inschrĳvingsattest vinden en ook de
formulieren om korting te bekomen bĳ De Lĳn en de NMBS.
Let wel: je dient eerst de diversiteitsbevraging in te vullen.
Vervolgens zal je toegang krijgen tot deze modules.
Campusshop

3. Hoe ga ik naar de algemene cursus Studentenaangelegen-heden?
Ga naar je cursussen en activeer het tabblad ‘Algemene Cursussen’.

Via standaardstudentshop.hogent.be kan je vanaf 1 september
je studiematerialen voor semester 1 online bestellen.
HoGent Softwareportaal
Voor enkele opleidingen (elektromechanica, hout-, textielen modetechnologie, vastgoed en de afstudeerrichting
groenmanagement in agro- en biotechnologie) heb je
specifieke software nodig. Verdere informatie ontvang je in
de onthaalweek en vind je terug op Chamilo in de algemene
cursus Studentenaangelegenheden bij ‘Wegwijs na inschrijving’
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