Stappenplan aanmaken HANaccount aanmelders/studenten
Je komt studeren bij de HAN. Tijdens je opleiding maak je gebruik van digitale voorzieningen. Daar heb je een
HANaccount voor nodig.
Maak je HANaccount pas aan, als je een email ontvangt dat dit moet gebeuren. Eerst doorloop je nog een aantal
stappen als Aanmelder. Als je al een HANaccount hebt waarmee je recentelijk als student of cursist actief bent
geweest, kun je dat HANaccount gebruiken.
Aanmaken van je HANaccount
Maak pas je HANaccount aan als je van de HAN een e-mail ontvang dat je je HANaccount kunt aanmaken. Houd voor
het aanmaken van een HANaccount de volgende gegevens bij de hand:
• Privé e-mailadres (gebruik hetzelfde e-mailadres als dat je bij je inschrijving gebruikt hebt)
• Mobiel telefoonnummer (niet verplicht)
Ga naar www.han.nl/hanaccount en start je aanvraag bij ‘Maak HANaccount’. Doorloop de volgende stappen:
Stap 1: vul de gevraagde gegevens, kies bij Accounttype het bolletje voor “Student / Cursist” en accepteer de
algemene voorwaarden en klik op ‘Verder’
Stap 2: Kies een logincode en klik op ‘Verder’
Stap 3: Voer het password in dat je wilt gebruiken voor jouw HANaccount en klik op ‘Verder’.
Stap 4: Type de tekens die zichtbaar zijn in het kader en klik op ‘Verder’
Stap 5: Gebruik de link in de e-mail die je hebt ontvangen op het opgegeven privé e-mailadres om je HANaccount te
activeren.
Tijdens het activeren van je HANaccount kijken we of we jouw privé e-mailadres kunnen vinden bij een
inschrijving. Als dat het geval is, wordt jouw HANaccount hiermee gekoppeld.
Vragen of problemen? Kijk bij ‘Vragen’ of neem contact op met AskHAN (ask@han.nl)

Step-by-step plan to create HANaccount for applicants/students
You’re coming to study at HAN. During your studies, you’ll use various digital systems. To access these, you need a
HANaccount.
Create your HANaccount only after receiving an email about this. First you go through a number of steps as an
Applicant. Do you already have a HANaccount you used recently as a student or course participant? Then you can
use that HANaccount.
Create your HANaccount
Create your HANaccount only after receiving an email from HAN saying you can create your HANaccount. To create a
HANaccount, have the following information at hand:
• Private email address (use the same email address you used for your enrollment)
• Mobile phone number (not required)
Go to www.han.nl/hanaccount and start your application at “Create HANaccount”. Go through the following steps:
Step 1: Fill in the requested details, select the option “Student / Course Participant” under Account Type, accept the
terms and conditions, and click “Proceed”.
Step 2: Choose a login code and click “Proceed”.
Step 3: Enter the password you want to use for your HANaccount and click “Proceed”.
Step 4: Type the characters visible in the box and click “Proceed”.
Step 5: Go to the email you received at your specified private email address and use the link in that email to activate
your HANaccount.
When activating your HANaccount, we check to see if your private email address is linked to an enrollment. If
so, your HANaccount will be linked to that enrollment.
Questions or problems? See “Questions” or contact ASK HAN (ask@han.nl)
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