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INTRODUCTIE
Een huisstijl geeft de eerste indruk van een organisatie in

communicatie. Onze visuele identiteit, merkarchitectuur en tone-ofvoice bevorderen de herkenbaarheid van De Haagse Hogeschool,
zoals uitgedrukt door haar faculteiten, opleidingen, afdelingen,
studenten, alumni en medewerkers.

De consistente toepassing van deze uitstraling is van essentieel

belang voor de identiteit van de organisatie. De overkoepelende

(beeld)taal van De Haagse is ontworpen om een uniek, verenigend
en consistent merk te maken van onze hogeschool.
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WAT IS DEZE GIDS?

Deze richtlijnen beschrijven de visuele en verbale elementen
die De Haagse Hogeschools corporate identity kenmerken.
Dit betreft bijvoorbeeld onze naam, ons logo en andere
elementen, zoals kleur, typografie en grafieken.

Het uitzenden van een consistente en gecontroleerde

boodschap van wie we zijn is essentieel voor de presentatie van

een sterk, verenigd imago van onze hogeschool. Deze richtlijnen
weerspiegelen het streven van De Haagse Hogeschool naar
kwaliteit, consistentie en stijl.

#INFO

Voor vragen of verdere
informatie over onze
huisstijl neem contact op
met de dienst Onderwijs,
Kennis & Communicatie
via huisstijl@hhs.nl.

Ieder van ons is verantwoordelijk voor de bescherming van de

belangen van de school en het vermijden van ongeoorloofd of
onjuist gebruik van de naam en het merk De Haagse.
De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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VOOR WIE IS DEZE GIDS?

Er zijn drie belangrijke groepen die deze richtlijnen kunnen gebruiken.
ALGEMENE GEBRUIKERS

Iedereen in De Haagse Hogeschool, die
namens de school communiceert.

Als een hulpmiddel voor het begrijpen en toepassen van de basisprincipes t.a.v. in De Haagse communicatiemiddelen.

Communicatieadviseurs kunnen het gebruiken
om voorbeelden te geven voor het creëren van
nieuwe, indrukwekkende verhalen.

COMMUNICATIEPROFESSIONALS

Ontwerpers kunnen het gebruiken als inspiratie
om leven te geven aan hun creaties.

Communicatieprofessionals die werken binnen De Haagse Hogeschool
om communicatiemiddelen te ontwikkelen op een dagelijkse basis.
Deze richtlijnen zijn een leidraad voor het creëren van verscheidenheid
terwijl consistent het merkbeleid wordt gehanteerd.
CREATIEVE PROFESSIONALS

Creatieve professionals (designbureaus, tekstschrijvers, videomakers)
die samenwerken met De Haagse Hogeschool via een gestructureerd
creatief proces om materialen te ontwikkelen. Zij zullen deze informatie
een uitstekend uitgangspunt vinden voor het ontwikkelingsproces.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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Raadpleeg de pictogrammen
rechts bovenaan de pagina
om te zien voor welke
gebruikersgroep de informatie
op de pagina relevant is.
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ONS MERK
Missie en strategische keuzes
Visie en ambitie: Waar willen we naartoe?
In 2020 wil De Haagse Hogeschool (HHs) bekend staan

om het afleveren van grenzeloos denkende mensen, die

stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen overtuiging
de wereld tegemoet treden. Die zich realiseren dat hun
eigen vakkundige inzet het verschil maakt. Die samen
creatieve oplossingen ontwikkelen en toepassen.

#OVER ONS

De afgelopen jaren hebben
we intensief nagedacht over
het profiel van De Haagse
Hogeschool. Het resultaat
daarvan kun je samenvatten
in drie breed gedragen
thema’s: Wereldburgerschap,
Internationalisering en
Netwerkhogeschool (WIN).
Onze visie en ambitie hebben
we vertaald in een merkverhaal.
Op onze website kun je ons
merkverhaal wat uitgebreider
lezen:
dehaagsehogeschool.nl/overde-haagse/over-ons

De hogeschool levert daarmee een bijdrage aan de

vernieuwing van het onderwijs en de beroepspraktijk en
aan de ontwikkeling van de samenleving.
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Hoe willen we daar
komen?

Wat betekent het voor
ons onderwijs?

Wat betekent het voor
ons onderzoek?

De ontwikkelingen in samenleving,
onderwijs en beroepspraktijk plaatsen
de hogeschool voor een aantal
voorname uitdagingen.

Ons bacheloronderwijs heeft de volgende
uitgangspunten:

De Haagse kiest als netwerkhogeschool
voor de vorm van onderzoeksplatforms
om kennisdeling te bevorderen. Daarbij
ligt de inhoudelijke focus op vier thema’s
die aansluiten bij de profilering van de
hogeschool, te weten:

\\ Kwaliteit van het hoger onderwijs
verbeteren
\\ Student centraal - alle studenten
uitdagen en kwalitatief hoogwaardig
onderwijs bieden
\\ WIN als een middel om de kwaliteit te
verhogen 
• het bevorderen van
wereldburgerschap (W)
• de doorontwikkeling van het
internationale profiel (I)
• het realiseren van een
netwerkhogeschool (N)

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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\\ Elke afgestudeerde verlaat De Haagse
Hogeschool als wereldburger
\\ Inclusiviteit kenmerkt ons onderwijs
\\ Ons onderwijs is activerend, uitdagend
en studeerbaar

\\ Goed Bestuur voor een Veilige Wereld
\\ Kwaliteit van Leven: Mens en
Technologie
\\ The Next Economy
\\ Connected learning
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MERKPOSITIONERING

GLOBAL CITIZENSHIP
INTERNATIONALISATION
NETWORK UNIVERSITY
WHAT

QUALITY EDUCATION AND
PRACTICE-ORIENTED RESEARCH

DOMAIN

GLOBAL
CITIZENS

I

PROMISE

OF
TONE

LET’S CHANGE.
YOU. US. THE WORLD

E
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Brand profiling en positionering is
het proces dat de keuze van het
publiek beïnvloedt. Brand profiling
is gebruikt om een merk zichtbaar,
onderscheidend, onvergetelijk en
geliefd te maken bij de gewenste
doelgroep.
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REASONS TO BELIEVE
• > 26.000 STUDENTS FROM 140 COUNTRIES
� > 300 EXCHANGE PARTNERS
� CLOSE COOPERATION WITH BRAZIL, CHINA AND
THROUGHOUT EUROPE
� 4 CENTRAL RESEARCH THEMES:
– THE NEXT ECONOMY
– QUALITY OF LIFE, PEOPLE AND TECHNOLOGY
– GOOD GOVERNANCE FOR A SAFE WORLD
– CONNECTED LEARNING
� 4 CAMPUSES IN AND AROUND
THE HAGUE, THE INTERNATIONAL
CITY OF PEACE AND JUSTICE
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BRAND PROFILER
Wat beloven we en hoe verschilt
dat van onze concurrenten?

DO
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BRAND HOUSE MODEL

+ GLOBAL ISSUES > CHANGE > GLOBAL CONNECTIVITY

identiteit: Curious, Caring en Connecting.
De samenhang tussen de verschillende

elementen is gevisualiseerd in het Brand

PROOF

PROOF

PROOF

PROOF

PROOF

PROOF

PROOF

WHAT

WHAT

WHAT

WHAT

WHAT

WHAT

WHAT

WHAT

HOW

HOW

HOW

HOW

HOW

HOW

HOW

HOW

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

House model.

FACULTY
VALUE

#BRAND HOUSE MODEL

Onze kern- en merkwaarden Curious,
Caring en Connecting beschrijven
het dna, het karakter van De Haagse
Hogeschool. Zij dragen uit hoe de
hogeschool ten diepste is, praat en
zich gedraagt.
Aan de hand van onze Why, How en
What beschrijven we de richting die we
als onderwijsmerk gekozen hebben.
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WHY

HOW

WHAT PROOF

BUSINESS,
FINANCE &
MARKETING

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

FACULTY
VALUE

FACULTY
VALUE

FACULTY
VALUE

FACULTY
VALUE

FACULTY
VALUE

MANAGEMENT & PUBLIC
ORGANISATION MANAGEMENT,
LAW & SAFETY

IT & DESIGN

GOOD GOVERNANCE FOR
A SAFE WORLD

THE NEXT ECONOMY

QUALITY EDUCATION

TECHNOLOGY,
INNOVATION &
SOCIETY

HEALTH,
NUTRITION &
SPORT

QUALITY OF LIFE:
PEOPLE AND TECHNOLOGY

FACULTY
VALUE
SOCIAL WORK
& EDUCATION

FACULTY
VALUE
MASTERS &
PROFESSIONAL
COURSES

CONNECTED LEARNING

PRACTICE-ORIENTED RESEARCH

GLOBAL CITIZENSHIP
INTERNATIONALISATION

NETWORK UNIVERSITY

STRATEGY

Dit vertaalt zich in kernwaarden t.a.v. onze

PROOF

EMPOWERING YOU TO CHANGE YOUR WORLD

CURIOUS

CARING

CONNECTING

IDENTITY

‘empowering you to change your world’.

PROGRAMMES

Samenvattend is ons merkbelofte:
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ONZE KERN- EN MERKWAARDEN

Curious / Internationalisering
Caring / Wereldburgerschap
Connecting / Netwerkhogeschool
Onze kern- en merkwaarden Curious, Caring en Connecting

beschrijven het dna, het karakter van De Haagse Hogeschool.
Zij dragen uit hoe de hogeschool ten diepste is, praat en zich
gedraagt.

Curious. We zijn nieuwsgierig, ambitieus en ondernemend.
We denken kritisch mee.

Caring. We zijn zorgvuldig en betrokken als het gaat om jouw
persoonlijke groei.

Connecting. We investeren serieus in ons netwerk om samen
nieuwe inzichten te ontwikkelen.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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ONZE MERKARCHITECTUUR

De merkarchitectuur laat zien hoe de verschillende
onderdelen binnen een organisatie zich op
merkniveau tot elkaar verhouden. De Haagse heeft
gekozen voor een monolithische merkstructuur.
Dit betekent dat alle activiteiten van De Haagse onder
hetzelfde merk worden uitgevoerd, met dezelfde
merkbelofte en merkwaarden. Dit leidt tot een sterkere
marktaanwezigheid en een optimale synergie van
marketinginspanningen.

DIENSTEN

Raad van Toezicht

ORGANISATIE

Hoe de verschillende onderdelen
binnen een organisatie zich tot
elkaar verhouden?

Bedrijfsvoering & Control
Bestuurszaken
Facilitaire Zaken & IT
The Lighthouse
Human Resources Management
Onderwijs, Kennis & Communicatie

College van Bestuur
Hogeschoolraad

PRAKTIJKGERICHT
BACHELORONDERWIJS
FACULTEITEN
Bestuur, Recht & Veiligheid

Business, Finance & Marketing

PRAKTIJKGERICHT
ONDERZOEK
PLATFORMS

Kenniscentra

Goed Bestuur
voor een
Veilige Wereld
The Next
Economy

Gezondheid, Voeding & Sport
IT & Design

#MONOLITHISCH MERK

Bij het gebruik van de monolitische
identiteit gebruikt de organisatie één
naam en huisstijl voor alle producten
en/of diensten. Bij deze vorm van
merkarchitectuur is het moedermerk
dominant en worden alle onderdelen en
divisies onder één merk geprofileerd.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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Management & Organisatie

Kwaliteit van
Leven: Mens en
Technologie

ANDERE SPECIFIEKE
PRODUCTEN
The Hague Masters &
Professional Courses 1
The Hague English Academic
Preparation School
The Hague Summer/Winter
School

Connected
Learning

Sociaal Werk & Educatie
Technologie, Innovatie &
Samenleving

LECTORATEN

BACHELORS
1

Naam nog onder constructie
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WANNEER ONDERSCHEIDEN MET LABELS?
De Haagse Hogeschool voert geen submerken, hooguit labels.
De redenen om een label te kunnen voeren is dat het een product
betreft dat de doelgroep niet direct associeert met De Haagse.
De hogeschool staat met name bekend om twee producten:
praktijkgericht bacheloronderwijs en praktijkgericht onderzoek.
Deze twee zijn de core business van De Haagse Hogeschool en
horen onder het monolithische merk. Daarnaast biedt De Haagse
nog een aantal specifieke producten aan:
\\ The Hague Prep School
\\ The Hague Masters & Professional Courses 1 
\\ The Hague Summer/Winter School

ANDERE SPECIFIEKE
PRODUCTEN
The Hague Masters &
Professional Courses 1

#LABEL

 ij een label bij het logo staat een andere
B
beschrijving maar het label deelt de
merkpositionering, waarden en huisstijl van
het moedermerk De Haagse Hogeschool.
In tegenstelling tot een submerk met een
geheel eigen merkuitstraling met een ander
logo, andere merkpositionering, andere
waarden etc.
Een label moet altijd beginnen met het
woord ‘The Hague’.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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The Hague English Academic
Preparation School
The Hague Summer/Winter
School

1

Naam nog onder constructie
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LOGOGEBRUIK
Je bent...

Academische afdeling

Opleiding

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Faculteiten, lectoraten, platforms, onderzoek,
kenniscentra’s, enz.

Je wilt...

Je gebruikt...

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

Bachelors, opleidingen, programma’s, enz.

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

Ondersteunende afdeling
Diensten, units, HCTL, The Lighthouse, enz.

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

#GEBRUIK

Zie hoofdstuk ‘Ons Logo’
voor de gebruiksrichtlijnen

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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HOE ONDERSCHEIDEN MET LABELS?
Je bent...

Overig product, labels

Masters en professional courses, scholen enz.

Je wilt...

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Je gebruikt...

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

The Hague Masters &
Professional Courses

The Hague Summer School

Labelnamen kunnen als
een titel worden ingesteld
met behulp van tekst in het
communicatiemiddel.
Onderscheid ligt in tone-

of-voice en visueel accent
binnen de huisstijl van
De Haagse Hogeschool.

#LOGO GEBRUIK

Zie hoofdstuk ‘Ons Logo’
voor de gebruiksrichtlijnen

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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GLOBAL
CITIZENS

‘Empowering you to change your

world’ is de kernbelofte van De Haagse
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REASONS TO BELIEVE
• > 26.000 STUDENTS FROM 140 COUNTRIES
� > 300 EXCHANGE PARTNERS
� CLOSE COOPERATION WITH BRAZIL, CHINA AND
THROUGHOUT EUROPE
� 4 CENTRAL RESEARCH THEMES:
– THE NEXT ECONOMY
– QUALITY OF LIFE, PEOPLE AND TECHNOLOGY
– GOOD GOVERNANCE FOR A SAFE WORLD
– CONNECTED LEARNING
� 4 CAMPUSES IN AND AROUND
THE HAGUE, THE INTERNATIONAL
CITY OF PEACE AND JUSTICE
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Ons Merk

DO

The World.’ in combinatie met de huisstijl.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

17 / 120

Ons Merk

Ons Logo

Onze Kleuren

Typografie

Grafische Elementen

Pay-off

Grid Systeem

Iconen

Fotografie

Digitaal

Video

Voorbeelden

Squangels Scatters

ONS VERHAAL EN PAY-OFF
Onze kernbelofte en merkpositionering is vertaald
in onze pay-off: ‘Let’s change. You. Us. The World.’
Zo brengen we naar buiten wat ons ten diepste

inspireert, namelijk dat we je in staat stellen om jouw
wereld te veranderen en te verbeteren. Dat willen en
kunnen we omdat we drie kernwaarden in onszelf
herkennen: Curious, Caring en Connecting.

Onthoud ‘Let’s change. You. Us. The world.’ is
niet alleen een tagline; het is het thema om je
verhalen op te bouwen.
#PAY-OFF

Een pay-off ligt dicht bij de kern en
identiteit van een organisatie. Je belofte
ligt er in verscholen; hetgeen waar je voor
staat en waarin je je onderscheidt ten
opzichte van je concurrenten. De pay-off
zie je daarom vaak in combinatie met het
logo van een organisatie.
Voor de gebruiksrichtlijnen van onze
pay-off zie hoofdstuk 'Ons Logo'.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018
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TONE OF VOICE

ENTHOUSIAST | KRITISCH | UITNODIGEND |
INTERNATIONAAL | EMPATHISCH
We hebben onze kernbelofte en kernwaarden vertaald naar een tone-of-

#SCHRIJFWIJZER

voice met vijf met kernmerkende termen: enthousiast, kritisch, uitnodigend,

Een uitgebreide toelichting over onze
stijl- en schrijfwijzer kun je vinden via
intranet en icreate.hhs.nl.

Sommige van die termen hebben meer effect op de schrijfstijl zelf, anderen

Voor vragen of verdere informatie
over onze schrijfwijzer neem contact
op met de dienst Onderwijs, Kennis &
Communicatie via huisstijl@hhs.nl.

internationaal en empathisch. Zo willen we schrijven en communiceren.
meer op de inhoud.

Onze toon zorgt voor consistentie in de manier waarop die inhoud wordt

geleverd. Houd deze vijf woorden in gedachten wanneer je teksten schrijft,
om eenduidigheid te creëren en ervoor te zorgen dat de persoonlijkheid

van De Haagse goed naar voren komt. Ons doel is dat iedereen die namens

De Haagse Hogeschool schrijft een consistente stijl hanteert en zo bijdraagt
aan het merkgevoel van onze hogeschool.

Hierna geven we korte adviezen en voorbeelden hoe je die termen toepast.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018
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SCHRIJF PERSOONLIJK EN ACTIEF

GEBRUIK KORTE, LEVENDIGE ZINNEN

Wie enthousiast is, gebruikt vaak korte zinnen. Geen
bedachtzame langdradige constructies met allerlei
bijzinnen. Onze stijl zit dus meer tegen spreekstijl aan.
Probeer zinnen gemiddeld rond de 15 tot 20 woorden
te houden.

LAAT MERKEN DAT WE IETS LEUK VINDEN

Als we enthousiast zijn over iets, mogen lezers dat weten.
Het is dus niet raar als we die emotie laten doorklinken in
onze teksten. We hoeven niet alles ‘super’, ‘vet’ en ‘leuk’
te vinden of overal een uitroepteken achter te zetten.
Dat kan ook subtieler in woordkeus.
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Enthousiasme gaat over mensen die door zichzelf of door
anderen geïnspireerd zijn om iets te doen. In onze teksten
zie je dat terug door het over die mensen en acties te
hebben. Dus geen passieve vormen, maar persoonlijke
voornaamwoorden en actieve werkwoorden.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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HOE ZEG JE HET NIET

HOE ZEG JE HET

‘In gezamenlijkheid wordt sociale cohesie
gecreëerd en uitgegaan van verbondenheid
en verdraagzaamheid.’

‘Samen creëren we sociale cohesie en werken
we vanuit verbondenheid en verdraagzaamheid.’

‘Studenten leren logisch denken en
samenhang te zien tussen de verschillende
aspecten van een vraagstelling, zodat
het conceptueel denken over het vinden
van een oplossing voor praktische
vraagstukken wordt gestimuleerd.’

‘Studenten leren logisch denken. Ze leren
samenhang zien tussen onderdelen van een
vraag. Zo stimuleren wij dat zij conceptueel
nadenken over oplossingen voor praktische
vragen.’

‘Het curriculum vertoont samenhang,
duidelijkheid en transparantie: studenten
weten wat er van hen verwacht wordt. Dit geldt
zeker voor het eerste jaar. De zelfsturing op
het eigen leerproces neemt toe naarmate de
student verder in de opleiding komt.’

‘Onze leerprocessen zijn echt slim opgebouwd.
Studenten weten altijd precies wat zij moeten
doen. Vooral in het eerste jaar. Daarna leren we
hen steeds meer zelf sturen.’
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SCHRIJF ZELFVERZEKERD

GEBRUIK PRIKKELENDE
HEADINGS EN QUOTES

Mensen scannen vaak de kopregel en tussenkopjes om
te besluiten of en waar ze gaan lezen. Met uitdagende
headings en quotes trek je ze gemakkelijker onze tekst in.

STEL VRAGEN

Vragen stellen is een uitstekende manier om mensen uit
te nodigen om mee te doen of te denken. Het zet mensen
aan tot nadenken over jouw en hun eigen antwoorden.
Ze komen aan jouw kant te staan.
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De Haagse Hogeschool is een autoriteit. We hebben
een mening en steken die niet onder stoelen of banken.
Dat betekent dat we ook zelfverzekerd mogen schrijven.
Nuanceer niet alles kapot. Schrijf actief en in de
tegenwoordige tijd. Kijk uit met onzekerheidsconstructies
waarin we dingen ‘gaan’, ‘zullen’ en ‘kunnen’ doen of met
andere slagen om de arm.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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HOE ZEG JE HET

De Haagse Hogeschool beschouwt de
diversiteit van de studentenpopulatie als
een uitdagend gegeven. Tegelijkertijd kan
diversiteit ook nadrukkelijk als meerwaarde
gelden voor het onderwijs.’

‘De diversiteit van onze studenten is
een stevige uitdaging voor De Haagse
Hogeschool. Maar het is vooral ook een
kans voor ons onderwijs.’

‘Studenten zijn minder goed in staat
tot leren als ze zich buitengesloten of
onwelkom voelen.’

‘Als je er niet bij hoort, is leren moeilijker.’

‘Leren vindt niet plaats door
kennisoverdracht maar door informatie te
verwerven en hier betekenis aan te geven.’

‘Leren, hoe werkt dat? Niet door
kennisoverdracht is onze ervaring. Het gaat
er meer om dat studenten zelf betekenis
geven aan informatie.’
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SCHRIJF VERHALEND

GA NAAST DE DOELGROEP STAAN

Schrijf inclusief, heb het over ‘we’ en ‘wij’. Benoem de
zaken waar de ander tegenaan loopt en laat zien dat we
snappen waar het om gaat.

GEBRUIK VOORBEELDEN

We kunnen als instituut nog zo groots, meeslepend en
onuitputtelijk vertellen hoe leuk, leerzaam en bijzonder
het bij ons is, het is veel leuker om dat (de doelgroep) te
laten zien.
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Gebruik echte of gefingeerde personen, real-life
voorbeelden en scènes. Geef herkenbare, concrete
cases en uitdagingen als voorbeeld van een groter
probleem. Zo neem je mensen mee en maak je ze
enthousiast.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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HOE ZEG JE HET

‘De student die voor De Haagse
Hogeschool kiest is geen onbeschreven
blad maar komt binnen met ervaringen,
verwachtingen en talenten.’

‘Tim, eerstejaars Commerciële Economie uit
Bleiswijk, heeft er al twee ‘probeer-opleidingen’
op zitten en weet eigenlijk nog steeds niet wat
hij wil. Maar hij verwacht wel dat wij er nu een
succes van gaan maken.’

‘Een versnipperd curriculum met veel kleine
onderdelen naast elkaar zorgt ervoor dat
studenten hun aandacht moeten verdelen
over elkaar beconcurrerende activiteiten.
Met als gevaar dat sommige onderdelen te
weinig aandacht krijgen.’

‘Krijg ik dan zo’n versnipperd rooster, met
allemaal kleine vakjes? Nee, dat willen we niet.
Daarom plannen we juist grote inhoudelijke
blokken. Dan hoef je je aandacht niet
voortdurend te verdelen. Of bang te zijn dat je
aan sommige vakken niet toe komt, omdat je
heen en weer blijft rennen.’

‘Onze opleiding is vooruitstrevend en
innovatief. We zijn continu op zoek naar
nieuwe antwoorden. Zo zorgen we ervoor
dat je na de opleiding makkelijk aansluiting
vindt met het bedrijfsleven.’

‘Ik deed in mijn eerste jaar een
werkveldoriëntatie in de Tweede Kamer.
Hielp met het organiseren van een aantal
congressen. Het was echt een kijkje in
de keuken. Zo kon ik wel ontdekken of de
opleiding bij me paste.’
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AANDACHTPUNTEN VOOR OPLEIDINGEN,
FACULTEITEN EN AFDELINGEN
1

Schrijf persoonlijk en actief.

2

Gebruik korte, levendige zinnen.

3

Daag uit, heb een mening.

4

Nodig mensen uit (call to action).

5

Schrijf in het Engels, of bied vertaling aan.

6

Wees voorzichtig met humor, stereotypen en clichés.

7

Sluit aan bij de motivatie en emotie van de doelgroep.

8

Vermijd vakjargon en afkortingen, bijvoorbeeld van opleidingsnamen.

9

Zorg dat je als afzender herkenbaar bent (voor studiekiezer bv. opleiding i.p.v. faculteit).

10

Laat je tekst nakijken op spelfouten.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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ONS LOGO
Ons logo is de belangrijkste bouwsteen van onze
identiteit, het primaire visuele element dat ons

identificeert. Het fungeert als een handtekening, een
identifier. Het is en moet altijd de meest consistente
component zijn in onze communicatie.

#DE HAAGSE

Het logo van De Haagse
Hogeschool mag nooit worden
gecreëerd of geschreven. Gebruik
alleen officiële logo bestanden in
communicatiemiddelen. Deze kun
je downloaden via onze mediakit
en via icreate.hhs.nl.

Om deze consistentie te behouden, moeten een paar
eenvoudige richtlijnen worden gevolgd.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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2018
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Professionele reproductie
Voor hoge kwaliteit drukreproductie gebruik je PDFof EPS-formaat logo’s in CMYK. Deze bestanden
kunnen op elke maat worden geschaald zonder de
beeldkwaliteit te verliezen. Je kunt deze bestanden
gebruiken in professionele lay-out en grafische
programma’s voor printprojecten.
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#FORMATS

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Grafische Elementen

2018

Kantoor
Gebruik JPG-formaat logo voor kantoortoepassingen
(Microsoft® Word® en PowerPoint®), en PNG-formaat
logo voor scherm- en webapplicaties waar een
transparant en goed kwaliteitslogo nodig is. Je
kunt deze logo’s verkleinen. Vergroot ze nooit i.v.m.
kwaliteitsverlies.

Formaat
PDF

PRO

KANTOOR

TRANSPARANTIE

EPS

JPG

PNG
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KLEUR LOGO
De primaire kleuropties voor ons logo
zijn corporate groen (Pantone® 2305)
of corporate grijs (Pantone® 432).
Voor meer info over het kleurgebruik
zie hoofdstuk ‘Onze Kleuren’.

#DIAPOSITIEF

Wanneer het gebruik van officiële
kleuren niet mogelijk is, mag het
logo in diapositief, zwart of wit
worden afgebeeld.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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INTERNATIONAAL LOGO
Bij internationale items en uitingen
gebruiken we het Engelse logo van
De Haagse Hogeschool.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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MINIMALE WITRUIMTE
Het logo heeft een minimum witte ruimte,
afgeleid van de hoogte van de hoofdletter
“E” van het woord “DE” of “THE”.
Om ervoor te zorgen dat er sprake is van
duidelijke ruimte rondom het logo voor
leesbaarheid en prominentie, moeten
foto’s, tekst en afbeeldingen de hierin
geformuleerde richtlijnen volgen.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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2018
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VERHOUDING LOGO
Het logo heeft een vaste lengte/breedteverhouding die niet kan worden vervormd
door alleen horizontaal of verticaal te
schalen. Binnen die verhouding kan het
logo vrij worden geschaald in stappen van
5 mm in breedte.
Er is geen groottelimiet, maar gebruik
discretie bij het formaat van het logo.
Het zou nooit het meest dominante
element op de pagina moeten zijn, maar
moet in plaats daarvan comfortabel en
duidelijk als identificerend merk leven.

50 mm

50 mm

60 mm

55 mm

50 mm

#MINIMUM

Om de volledige leesbaarheid
te behouden, gebruik je het
logo nooit bij breedtes kleiner
dan 25 mm (voor drukwerk) of
150 pixels (voor scherm).

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

Minimum
25 mm (drukwerk)
150 pixel (digitaal)

2018

45 mm

...
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FORMAAT LOGO
Het logo moet in goede verhouding zijn met het
documentformaat. Het moet niet te groot maar
duidelijk herkenbaar zijn.
Houd rekening met de minimale witruimte rond
het logo en de randjes van het document.

Liggende formaten (1/4)

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

A4 formaten, staand (1/3)

Versie 1.0
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Staande formaten (1 of 1/2)
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BASISPOSITIE LOGO
De gewenste plaatsing voor het
logo is rechtsonder. Op deze manier
wordt het logo een basiselement dat
consistent op alle stukken voorkomt.

Als de bodemzone niet geschikt is, is
het ook acceptabel om het logo overal
in het horizontale segment bovenaan te
plaatsen, bij voorkeur rechts.

Voorkeurspositie

Aanvaardbare positie

Vermijd het logo in het midden
te plaatsen.

2

1

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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ACHTERGROND LOGO
Plaats het logo op achtergronden die goed
contrast en leesbaarheid bieden om ervoor te
zorgen dat het duidelijk herkenbaar is.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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DON’TS
Hier zijn enkele voorbeelden van
verkeerd gebruik van het logo.
Gebruik geen andere kleur.

Niet uitrekken of verhouding
veranderen.

Gebruik geen schaduwen of andere
effecten.

Niet draaien.

Logo-onderdelen niet verplaatsen of
veranderen.

Niet omtrekken.

Logo-onderdelen niet wijzigen of
verwijderen.

De kleuren niet wijzigen.

Niet afknippen.

Plaats het logo niet op een
ingewikkelde achtergrond.

Voeg geen andere elementen toe
aan het logo.

Plaats het logo niet op een achtergrond
met weinig contrast.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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GEBRUIK LOGO
Je bent...

Academische afdeling

Opleiding

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Faculteiten, lectoraten, platforms, onderzoek,
kenniscentra’s, enz.

Je wilt...

Je gebruikt...

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

Versie 1.0

2018

Bachelors, opleidingen, programma’s, enz.

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

Ondersteunende afdeling
Diensten, units, HCTL, The Lighthouse, enz.

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo
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HOE ONDERSCHEIDEN MET LABELS?
Je bent...

Overig product, labels

Masters en professional courses, scholen enz.

Je wilt...

Corporate
communicatiemiddelen
Briefpapier,
visitekaarten, ads...

Je gebruikt...

Marketing &
communicatiemiddelen
Flyers, brochures,
banners, vlaggen...

Corporate logo

The Hague Masters &
Professional Courses

The Hague Summer School

Labelnamen kunnen als
een titel worden ingesteld
met behulp van tekst in het
communicatiemiddel.
Onderscheid ligt in tone-

of-voice en visueel accent
binnen de huisstijl van
De Haagse Hogeschool.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

35 / 120

Ons Merk

Ons Logo

Onze Kleuren

Typografie

Pay-off

Grafische Elementen

Grid Systeem

Iconen

Fotografie

Digitaal

Video

Voorbeelden

Squangels Scatters

ONZE PAY-OFF
Onze pay-off gebruik je altijd als geheel om onze
corporate boodschap volledig weer te geven:
Let's change. You. Us. The World.
Gebruik de pay-off altijd in het Engels en vertaal
deze nooit in een andere taal.
Onthoud: ‘Let’s change. You. Us. The world’ is niet
alleen een tagline; het is het thema om je verhalen
op te bouwen.

#OPBOUW

De pay-off is opgebouwd met de
lettertypes GT Walsheim Bold, Aktiv
Grotesk Regular. Voor meer info zie
hoofdstuk 'Typografie'.
Onze pay-off heeft twee varianten, met of
zonder kader. Afhankelijk van de materiaalen ontwerpbehoeften, kunnen beide
versies gebruikt worden.
In lopende tekst gebruik je het in
geschreven vorm: Let’s change. You. Us.
The World. Gebruik geen uitroeptekens,
komma’s of andere leestekens.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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KLEUR PAY-OFF
Voor het kleurgebruik van onze pay-off gelden
dezelfde regels als voor ons logo. Gebruik
primair groen of grijs.
Voor meer info over het kleurgebruik zie
hoofdstuk ‘Onze kleuren’.

#MINIMALE RUIMTE

Wanneer de pay-off los wordt gebruikt,
moet er een minimale witte ruimte
omheen zijn. Deze ruimte is gelijk aan
het originele pay-off frame.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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ONS LOGO EN PAY-OFF
100%

Als het nodig is om de pay-off te koppelen aan
het logo doen we dat op de volgende manier.
Wanneer de pay-off samen met ons logo
gebruikt wordt, moet de breedte van pay-off
85% van de breedte van het logo zijn.
Pay-off moet geplaatst worden volgens de
minimum witte ruimte rond het logo.

5°C

#VERHOUDING

Ons logo en pay-off hebben een vaste
verhouding, pay-off breedte is 85% van
het logo. Hier zijn er enkele maten voor
gebruiksgemak:
Logo
100		
90		
80		
75		
70		
65		
60		
50		

:
:
:
:
:
:
:
:
:

15°C

85%

-15°C

pay-off
85
76,5
68
63,75
59,5
55,25
51
42,5
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POSITIE LOGO EN PAY-OFF
Onze pay-off dient samen met ons logo te worden gebruikt volgens de eerder
genoemde ratio en specificaties. De plaatsing van de pay-off en de afstand van het
logo kan variëren volgens de ontwerpbehoeften, maar dient te worden gebruikt zoals
hier getoond. Het kan op een squangle-vorm worden aangesloten of er onderdeel
van zijn (voor squangles zie hoofdstuk Grafische Elementen).

3

1

2

4

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

39 / 120

Ons Merk

Ons Logo

Onze Kleuren

Pay-off

03

Typografie

Grafische Elementen

Grid Systeem

Iconen

Fotografie

Digitaal

Video

Voorbeelden

Squangels Scatters

ONZE KLEUREN
Buiten ons logo is de kleur het meest herkenbare
en waardevolle aspect van onze merkidentiteit.

Mensen herkennen ons en onze producten het snelst

aan onze kleur, daarom is het belangrijk om die kleuren
consequent en goed toe te passen. Het gebruik van

#KLEURENPALET

Consistent gebruik van de
goedgekeurde kleuren is
essentieel. Gebruik altijd de
kleurwaarden die hier zijn
vermeld. Onze kleurstalen kun je
downloaden via icreate.hhs.nl.

kleuren op de juiste wijze is een van de gemakkelijkste

manieren om ervoor te zorgen dat onze materialen een
samenhangend merk weerspiegelen.
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Ons kleurenpalet bestaat uit primaire en secundaire kleuren.
Het primaire palet bevat onze corporate kleuren en bestaat uit
corporate groen en grijs. We zijn primair groen, een kleur die visueel
onze waarden vertegenwoordigt.

#GROEN

Het is niet toegestaan onze corporate
groen in percentages te gebruiken.
Indien nodig gebruik de secundaire kleur
groen en grijs samen met corporate
kleuren. Deze secundaire kleuren mogen
nooit de corporate kleuren vervangen.
Het is wel toegestaan onderstaande
percentages te gebruiken voor
corporate grijs.

Het secundaire kleurenpalet bestaat uit een complementaire set
van kleuren die accenten brengt vanuit onze merkarchitectuur.

PRIMAIRE KLEUREN

CORPORATE GROEN
PMS 2305
CMYK 25, 0, 100, 32
RGB 158, 167, 0
HEX #9EA700

CORPORATE GRIJS
PMS 432
CMYK 67, 45, 27, 70
RGB 34, 51, 67
HEX #223343

SECUNDAIRE KLEUREN

PMS
CMYK
RGB
HEX

3125
89, 0, 20, 0
0, 178, 205
#00B2CD

CMYK 25, 0, 100, 38
RGB 142, 152, 6
HEX #909806
CMYK 25, 0, 100, 26
RGB 168, 173, 0
HEX #A8AD00

PMS
CMYK
RGB
HEX

711
15, 88, 82, 4
202, 67, 60
#CA433C

PMS
CMYK
RGB
HEX

7408
0, 29, 100, 0
255, 186, 0
#FFBA00

CMYK 81, 64, 41, 38
RGB 59, 69, 89
HEX #3B4559
CMYK 71, 55, 33, 23
RGB 78, 91, 115
HEX #4E5B73

%80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %5
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ONZE KLEURHIËRARCHIE
Ons kleursysteem is gebaseerd op onze
organisatiestructuur. Het is belangrijk
om een gevoel van hiërarchie, evenwicht
en harmonie te behouden bij het gebruik
van het kleurenpalet. Groen is de meest
dominante kleur in onze huisstijl. Groen en
grijs moet altijd aanwezig zijn als corporate
kleur, en we benadrukken verschillende
eenheden en elementen met onze
secundaire kleuren: rood (The Lighthouse),
blauw (voor bacheloropleidingen), oranje
(voor Call-to-Action’s).
Unieke en spannende kleurenpaletten
kunnen worden gemaakt op basis van
slechts één of twee kleuren in aanvulling
op het primaire palet.
#LET OP

De hier getoonde grafieken met
ons kleurenpalet tonen aan hoe
kleurencombinaties kunnen worden
gebruikt in onze organisatie.
Dit is bedoeld om een idee van
relatieve gebruik van kleur te geven.
Altijd speelt onze primaire kleur een
belangrijke rol.
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ONS KLEURENSPECTRUM

CORPORATE

PRAKTIJKGERICHT
BACHELORONDERWIJS

MASTERS &
PROFESSIONAL
COURSES
PRAKTIJKGERICHT
ONDERZOEK
ANDERE PRODUCTEN
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KLEURGEBRUIK
DOELGERICHT GEBRUIKEN

Gebruik kleuren om de organisatieonderdeel te verduidelijken
en belangrijke informatie te
benadrukken.

Opleidingen en
studiekeuzeactiviteiten

Communication &
Multimedia Design

21st century skills in de praktijk

21st century skills in de praktijk

Bachelor of Science

Bachelors en Masters programmas
Aspedis asped et aliqui acerae es

etur aut etur ra solorpor si cum

Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel

nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum

vent ium quis aut asped quodi tem

nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum

fugitatur, voluptate volupti officae
ratem conseceptae velibeatur,

officim inullor ehendigendit etur.

ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci

rerecta simusam, excerciurUte ea

iumquatem eum sequam et eumquis as

fugitatur, voluptate volupti officae

pa adis ut elestiusamus dolorro officiis

ratem conseceptae velibeatur,

moUcipic tem consecernam que prerum as

officim inullor ehendigendit etur.

dolluptatur?Sedipictas nus quae endition

%% Bachelor
Onderzoeks projecten

aut min atre vol
eaquam

%% Itatior aturecepro
dollace

hoofdvestiging

ea sint. Odis sit et as qui tore etur maxim

%% 4 jaar

peliquatati nis si dicim a nis dolupta erende

%% 240 ECTS

re velendis am fuga. Itas volupta nostias

vitet laboreheni de ea volupis re aut iusapel

%% Bachelor of Science

iquatistrum venecea dolorem porempor

ea sint. Odis sit et as qui tore etur maxim

ma culpa ium

re velendis am fuga. Itas volupta nostias

peliquatati nis si dicim a nis dolupta erende

%% Harum as est, sit
aut min atre vol
eaquam

vitet laboreheni de ea volupis re aut iusapel
iquatistrum venecea dolorem porempor
sita pedisi unt, odipsusam nimoluptatia

%% Itatior aturecepro

sita pedisi unt, odipsusam nimoluptatia

verum, ut venis. Corestis et aut arcienis

dollace

verum, ut venis. Corestis et aut arcienis

reperupta nonse cupicipsus cus ma con et

reperupta nonse cupicipsus cus ma con et

ut ipsae doluptate doluptatur audandestion
ad moluptatus et que volupta quidem que
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Corporate

Bacheloropleiding

Designerly Innovation
Lector Rianne Valkenburg

21st century skills in de praktijk
Aspedis asped et aliqui acerae es

Connected Learning
Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel

etur aut etur ra solorpor si cum

Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel

vent ium quis aut asped quodi tem

nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum

vent ium quis aut asped quodi tem

nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum

fugitatur, voluptate volupti officae
ratem conseceptae velibeatur,

officim inullor ehendigendit etur.

rerecta simusam, excerciurUte ea

ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci
iumquatem eum sequam et eumquis as

fugitatur, voluptate volupti officae

pa adis ut elestiusamus dolorro officiis

ratem conseceptae velibeatur,

moUcipic tem consecernam que prerum as

officim inullor ehendigendit etur.

dolluptatur?Sedipictas nus quae endition
nimil ilibus samenimus aut as doluptatem

ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci

27 NOVEMBER 2017

iumquatem eum sequam et eumquis as

16.30 - 18.00 Innovation Playground

pa adis ut elestiusamus dolorro officiis

moUcipic tem consecernam que prerum as
dolluptatur?Sedipictas nus quae endition

Presentatie en workshop door
Bart van Liempd (Randstad Groep) over
trends in de arbeidsmarkt.

sit vellita temporera volut magnis sit

facipsuntio. Il moditinvent.

Werk verandert sneller dan ooit. Robots
nemen banen van mensen over en dat gaat
in de komende decennia 3 miljoen banen
kosten. Moeten we bang zijn voor grotere
werkloosheid of is er altijd nieuw werk?

facipsuntio. Il moditinvent.

Vrije toegang. Gratis drankje na afloop.

Onderzoeks projecten

Future Telling

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos

%% Pudaes delesed

ea sint. Odis sit et as qui tore etur maxim

ma culpa ium

re velendis am fuga. Itas volupta nostias

Design Thinking

peliquatati nis si dicim a nis dolupta erende

%% Harum as est, sit
aut min atre vol
eaquam

vitet laboreheni de ea volupis re aut iusapel

Participatory
Innovation

iquatistrum venecea dolorem porempor
sita pedisi unt, odipsusam nimoluptatia

%% Itatior aturecepro

verum, ut venis. Corestis et aut arcienis

dollace

reperupta nonse cupicipsus cus ma con et

ut ipsae doluptate doluptatur audandestion

2018

ma culpa ium

%% Harum as est, sit
aut min atre vol
eaquam

%% Itatior aturecepro
dollace

ea sint. Odis sit et as qui tore etur maxim
re velendis am fuga. Itas volupta nostias

peliquatati nis si dicim a nis dolupta erende

vitet laboreheni de ea volupis re aut iusapel
iquatistrum venecea dolorem porempor
sita pedisi unt, odipsusam nimoluptatia

verum, ut venis. Corestis et aut arcienis

reperupta nonse cupicipsus cus ma con et

www.dehaagsehogeschool.nl

Onderzoek

Versie 1.0

%% Pudaes delesed

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos

ad moluptatus et que volupta quidem que

www.dehaagsehogeschool.nl

Masters & Professional Courses

Onderzoeks projecten

ut ipsae doluptate doluptatur audandestion

ad moluptatus et que volupta quidem que

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Welk werk gaan wij doen als robots onze banen overnemen?

nimil ilibus samenimus aut as doluptatem

sit vellita temporera volut magnis sit

MBA met
specialisatie
in Big Data
Analytics

IF ROBOTS RULE
THE WORLD

Connected Learning

etur aut etur ra solorpor si cum

rerecta simusam, excerciurUte ea

dolluptatur?Sedipictas nus quae endition

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos

%% Pudaes delesed

ad moluptatus et que volupta quidem que

Aspedis asped et aliqui acerae es

moUcipic tem consecernam que prerum as

Onderzoeks projecten

%% Den Haag,

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos

ut ipsae doluptate doluptatur audandestion

21st century skills in de praktijk

pa adis ut elestiusamus dolorro officiis

facipsuntio. Il moditinvent.

facipsuntio. Il moditinvent.

%% Harum as est, sit

iumquatem eum sequam et eumquis as

sit vellita temporera volut magnis sit

sit vellita temporera volut magnis sit

ma culpa ium

ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci

nimil ilibus samenimus aut as doluptatem

nimil ilibus samenimus aut as doluptatem

%% Pudaes delesed

Master of Business
Administration (MBA)

Connected Learning

Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel

vent ium quis aut asped quodi tem

rerecta simusam, excerciurUte ea

2018-2019

Aspedis asped et aliqui acerae es

Connected Learning

etur aut etur ra solorpor si cum

THE LIGHTHOUSE
Centrum voor debat, cultuur & innovatie

lighthouse.hhs.nl

The Lighthouse
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KLEURGEBRUIK
SPAARZAAM GEBRUIKEN

Naast corporate kleuren gebruik je
slechts 1 of 2 secundaire kleuren.
Dit zorgt ervoor dat het geheel niet
te complex en rommelig wordt.

Connected Learning

Onderzoeks projecten

Connected Learning

Onderzoeks projecten

Veel aandacht is nodig voor het

Namuscie ntorrum quis samus vid

Veel aandacht is nodig voor het

Namuscie ntorrum quis samus vid

waarin studenten en professionals

etur maxim re velendis am fuga. Itas

waarin studenten en professionals

etur maxim re velendis am fuga. Itas

ontwikkelen van een inclusieve campus
zich thuis voelen en kansen krijgen om

succesvol te zijn. Tegelijkertijd moet een

ieder toegerust worden om de toenemende
complexiteit te kunnen begrijpen en

doorgronden. Veel studenten die instromen
beschikken over verschillend sociaal,

cultureel en intellectueel kapitaal die niet

altijd in overeenstemming zijn met de eisen,
normen die hogeschool stelt.

que mos ea sint. Odis sit et as qui tore
volupta nostias peliquatati nis si dicim
a nis dolupta erende vitet laboreheni

de ea volupis re aut iusapel iquatistrum
venecea dolorem porempor sita pedisi
unt, odipsusam nimoluptatia verum, ut

venis. Corestis et aut arcienis reperupta

nonse cupicipsus cus ma con et ut ipsae
doluptate doluptatur audandestion ad

moluptatus et que volupta quidem que

65%
In Nederlandse steden is steeds meer sprake van
superdiversiteit en ook het hoger onderwijs heeft te
maken met een zeer diverse studentenpopulatie. Door

de groeiende instroom van internationale studenten en
studenten met een vluchtelingenachtergrond wordt

ontwikkelen van een inclusieve campus
zich thuis voelen en kansen krijgen om

succesvol te zijn. Tegelijkertijd moet een

ieder toegerust worden om de toenemende
complexiteit te kunnen begrijpen en

doorgronden. Veel studenten die instromen
beschikken over verschillend sociaal,

cultureel en intellectueel kapitaal die niet

altijd in overeenstemming zijn met de eisen,
normen die hogeschool stelt.

que mos ea sint. Odis sit et as qui tore
volupta nostias peliquatati nis si dicim
a nis dolupta erende vitet laboreheni

de ea volupis re aut iusapel iquatistrum
venecea dolorem porempor sita pedisi
unt, odipsusam nimoluptatia verum, ut

venis. Corestis et aut arcienis reperupta

nonse cupicipsus cus ma con et ut ipsae
doluptate doluptatur audandestion ad

moluptatus et que volupta quidem que

65%
in toenemende mate de internationale classroom een
realiteit. Daarnaast is globalisering van invloed op
maatschappelijke vraagstukken die hierdoor steeds

complexer worden. Dit zorgt voor spanning binnen het
onderwijs omdat het systeem niet goed is toegerust.

In Nederlandse steden is steeds meer sprake van
superdiversiteit en ook het hoger onderwijs heeft te
maken met een zeer diverse studentenpopulatie. Door

de groeiende instroom van internationale studenten en
studenten met een vluchtelingenachtergrond wordt

Sportkunde |
Sportmanagement
Voltijd

Voltijd

Turem et idit, vellent ut vendae optat

Turem et idit, vellent ut vendae optat

di blab ipitat.Equae quia orehendis

%% Pudaes delesed
ma culpa ium

id magnimolupta nullab imet volut

%% Harum as est, sit

non cum res ilit ommolor ehenduciis

%% Itatior aturecepro

aut min atre vol
eaquam

est. Cum, optatur, sit ressimus, que
duntinctus doluptatem.

dollace

Global & Inclusive Learning
Lorem Ipsum dolor sit amet

%% Itatior aturecepro

aut min atre vol
eaquam

duntinctus doluptatem.

dollace

Connected Learning

Connected Learning

Onderzoeks projecten

van een inclusieve campus waarin

ea sint. Odis sit et as qui tore etur maxim

voelen en kansen krijgen om succesvol te

peliquatati nis si dicim a nis dolupta erende

zijn. Tegelijkertijd moet een ieder toegerust
worden om de toenemende complexiteit te
kunnen begrijpen en doorgronden.

2018

non cum res ilit ommolor ehenduciis

Vitaliteit en sport

studenten en professionals zich thuis

Versie 1.0

ma culpa ium

%% Harum as est, sit

est. Cum, optatur, sit ressimus, que

Vitaliteit en sport
Veel aandacht is nodig voor het ontwikkelen Namuscie ntorrum quis samus vid que mos

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

%% Pudaes delesed

id magnimolupta nullab imet volut

complexer worden. Dit zorgt voor spanning binnen het
onderwijs omdat het systeem niet goed is toegerust.

Lorem Ipsum dolor sit amet

Lorem Ipsum
dolor sit amet

Lorem Ipsum
dolor sit amet

Turem et idit, vellent ut vendae optat di blab ipitat.Equae quia

Turem et idit, vellent ut vendae optat di blab ipitat.Equae quia

dignit restemporum que voluptatis inti rem qui omni dendi

dignit restemporum que voluptatis inti rem qui omni dendi

vent, quam sint que periate idebitio volupta aute voluption nus.

di blab ipitat.Equae quia orehendis

in toenemende mate de internationale classroom een
realiteit. Daarnaast is globalisering van invloed op
maatschappelijke vraagstukken die hierdoor steeds

Global & Inclusive Learning

quaturi orehendis id magnimolupta nullab imet volut est, quam

Sportkunde |
Sportmanagement

quaturi orehendis id magnimolupta nullab imet volut est, quam
vent, quam sint que periate idebitio volupta aute voluption nus.

re velendis am fuga. Itas volupta nostias

vitet laboreheni de ea volupis re aut iusapel
iquatistrum venecea dolorem porempor.

In Nederlandse steden is steeds meer sprake van
superdiversiteit en ook het hoger onderwijs heeft te maken
met een zeer diverse studentenpopulatie.

www.dehaagsehogeschool.nl

Onderzoeks projecten

Veel aandacht is nodig voor het ontwikkelen Namuscie ntorrum quis samus vid que mos
van een inclusieve campus waarin

ea sint. Odis sit et as qui tore etur maxim

voelen en kansen krijgen om succesvol te

peliquatati nis si dicim a nis dolupta erende

studenten en professionals zich thuis

zijn. Tegelijkertijd moet een ieder toegerust
worden om de toenemende complexiteit te
kunnen begrijpen en doorgronden.

re velendis am fuga. Itas volupta nostias

vitet laboreheni de ea volupis re aut iusapel
iquatistrum venecea dolorem porempor.

In Nederlandse steden is steeds meer sprake van
superdiversiteit en ook het hoger onderwijs heeft te maken
met een zeer diverse studentenpopulatie.

www.dehaagsehogeschool.nl
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KLEURGEBRUIK
CONTRAST

Kleur kan helpen om informatie binnen je
lay-out te benadrukken en organiseren.
Let op de tekst- en achtergrondkleuren:
maak het contrast sterk en duidelijk
genoeg, zodat de informatie niet verdwijnt.

%%

Pudaes delesed
culpa ium

%%

Pudaes delesed
culpa ium

%%

Pudaes delesed
culpa ium

%%

Harum as est

%%

Harum as est

%%

Harum as est

%%

Sit aut min vol

%%

Sit aut min vol

%%

Sit aut min vol

%%

Itatior aturece
dollace

%%

Itatior aturece
dollace

%%

Itatior aturece
dollace

Zorg ervoor dat alle elementen in de lay-out in goed contrast staan en duidelijk zichtbaar zijn.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Pudaes delesed culpa
ium. Harum as est sit aut
min vol. Itatior aturece
dollace. Even od itempor
ibeate maximu dietis.

Vermijd deze kleurencombinaties van tekst- en achtergrondkleur. Ze botsen met elkaar, hebben weinig contrast en zijn moeilijk te lezen.
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TYPOGRAFIE
Wanneer je het zorgvuldig gebruikt, wordt typografie

een krachtig merkgereedschap dat visuele betekenis
toevoegt aan je boodschap. Onze typografie
communiceert duidelijk en schoon.

Onze primaire lettertypes zijn GT Walsheim en
Aktiv Grotesk.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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#LETTERTYPE

Onze primaire lettertypes, GT Walsheim
en Aktiv Grotesk, kunnen aanschaft
worden via www.grillitype.com en
www.fontshop.com. In alle corporate
communicatie- en marketingmiddelen
en op de website worden GT Walsheim
en Aktiv Grotesk gebruikt. De Haagse
heeft een licensie hiervoor. Voor
verdere informatie, neem contact op
met de dienst Onderwijs, Kennis &
Communicatie via huisstijl@hhs.nl.
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PRIMAIRE LETTERTYPES
De typografie van de huisstijl bestaat
uit de combinaties van twee lettertypes;
GT Walsheim en Aktiv Grotesk. Voor alle
corporate uitingen en communicatieen marketingmiddelen worden deze
lettertypen gebruikt: GT Walsheim voor
koppen en Aktiv Grotesk voor lopende
teksten.

GT Walsheim

Gt Walsheim
Hh
Hh

Hh
Hh

Hh
Hh

Hh
Hh

Hh
Hh

Hh
Hh

Hh
Hh

Hh
Hh

Ultra Light

Thin

Light

Regular

Medium

Bold

Black

Ultra Bold

Aktiv Grotesk

Aktiv Grotesk

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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Hh
Hh

Hh
Hh

Hair

Thin

Hh
Hh
Light

Hh
Hh

Regular

Hh
Hh

Medium

Hh
Hh
Bold

Hh
Hh

Hh
Hh

XBold

Black
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GT WALSHEIM
GT Walsheim is een geometrisch
sans-serif (schreefloos) lettertype met
veel interessante kenmerken die het
onderscheidt van andere geometrische
sans. Bijvoorbeeld de balk die naar
buiten uitsteekt bij de hoofdletter G.
GT Walsheim is verkrijgbaar in acht
gewichten elk met bijpassende obliques.
De GT Walsheim gebruik je voornamelijk
voor koppen en subkoppen. Dit
schreefloze lettertype zorgt voor een
sterke, heldere en open typografie.

Hoofdletters — 30 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Kleine letters — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kleine kapitalen — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Cijfers, leestekens — 30 pt.

0123456789!@ #$%^&*• ~ 0
({[“-+=.,;:†‡µ¶…→↑®™”]})123456789
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
äßÇÐĞŌŞЊЙДЖӱ√∞£¥§¼¾
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AKTIV GROTESK
Aktiv Grotesk is een 21ste-eeuwse
interpretatie van een grotesk sanslettertype dat je kunt toepassen in een
breed scala van contexten en media.
Aktiv Grotesk is daarom een ideale
keuze voor branding toepassingen
die een gevarieerd gebruik van het
lettertype vereisen, of waar een neutrale
maar serieuze uitstraling nodig is.

Hoofdletters — 30 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Kleine letters — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kleine kapitalen — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuv wxyz
Cijfers, leestekens — 30 pt.

0123 45678 9!@ # $ % ^&*• ~
({[“-+=.,;:†‡µ¶…→↑®™”]})123456789
⌂▬▲▽◆ ◌ ● ◘ ☒ ▀ █ ░ ▒ ▓╞ ╩ ╤ ╛
äßÇÐĞŌŞЊЙДЖӱ√∞£¥§¼
De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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AKTIV GROTESK CONDENSED
De condensed versie van Aktiv Grotesk
gebruik je voor tabellen, grafieken,
infographics en kleinere tekstblokken
met beperkte ruimte.

Hoofdletters — 30 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Kleine letters — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kleine kapitalen — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuv wxyz
#LET OP

Vermijd het gebruik van de condensed
variant van Aktiv Grotesk voor
lopende teksten, grote tekst blokken
of de belangrijkste inhoud. Het is een
lettertype om ons primaire lettertype
Aktiv Grotesk te ondersteunen, niet om
deze te vervangen.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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Cijfers, leestekens — 30 pt.

0123456789!@#$%^&*•~
({[“-+=.,;:†‡µ¶…®™”]})123456789
äßÇÐĞŌŞ√∞£¥§¼
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ALTERNATIEVE LETTERTYPES
In situaties waarin onze primaire
lettertypes niet beschikbaar zijn, wordt
gekozen voor Arial. In de kantoorsituatie,
voor digitale (html-)nieuwsbrieven en
PowerPoint® presentaties gebruiken
we als alternatief Arial Black (koppen) en
Arial Regular (lopende teksten).

Arial — 24 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Arial Bold — 24 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
Arial Black — 24 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

52 / 120

Ons Merk

Ons Logo

Onze Kleuren

Typografie

Pay-off

Grafische Elementen

Grid Systeem

Iconen

Fotografie

Digitaal

Video

Voorbeelden

Squangels Scatters

TYPESETTING
KOPPEN

Voor de grotere koppen gebruiken we
GT Walsheim Bold. Als er een tweede header
nodig is, gebruiken we GT Walsheim Regular
om een typografische hiërarchie te creëren.
(Heading 1 en 2)

Heading 1
Heading 2

KOP 1
GT Walsheim Bold
36 pt / Leading: 41,4 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –10
KOP 2
GT Walsheim Regular
24 pt / Leading: 27,6 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –10

Als het nodig is om de koppen in grote
kapitalen te gebruiken, gebruik dan stijl 3 en 4
met aangepaste leading.

HEADING 3

Voor de subkoppen gebruiken we GT Walsheim
Bold. De basisstijlen van 4 verschillende
puntgroottes kun je gebruiken voor de meest
voorkomende documentformaten, en kun je
aanpassen voor verschillende doelen.

HEADING 4

KOP 4 (IN KAPITALEN)
GT Walsheim Regular
24 pt / Leading: 21,6 pt (auto 90%)
Kerning: Optical / Tracking: –10

Subhead 1

SUBKOP 1
GT Walsheim Bold
14 pt / Leading: 16,1 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –5

Subhead 2

SUBKOP 2
GT Walsheim Bold
12 pt / Leading: 11,88 pt (auto 99%)
Kerning: Optical / Tracking: –5

Subhead 3

SUBKOP 3
GT Walsheim Bold
10 pt / Leading: 11,5 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –5

Subhead 4

SUBKOP 4
GT Walsheim Bold
9 pt / Leading: 10,35 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –5

#TYPESETTING

Voor de volgende typografiestijlen
wordt A4-grootte gebruikt voor
voorbeelddoeleinden. Deze stijlen zijn
de basis om op verder te werken en
afhankelijk van de documentformaat
kun je deze aanpassen.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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KOP 3 (IN KAPITALEN)
GT Walsheim Bold
36 pt / Leading: 32,4 pt (auto 90%)
Kerning: Optical / Tracking: –10
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INLEIDING

Voor de inleidende tekst gebruiken we
Aktiv Grotesk. Je kunt kiezen tussen deze
drie basisstijlen en deze aanpassen aan
het documentformaat, tekstuele inhoud en
ontwerpbehoeften.

Intro 12pt / Pit asperum alia sit
quisciis vid quo occus estotat

eiunt eos quost porporporest et

eti aut etur raerum etaste volum.
Orro dolorita voloren dolores.

Intro 10.5pt / Pit dis asperum
remporumque alia sit quisciis vid
quo occus estotat eiunt eos quost
aut et rodos velectem faccuptatum.

Intro 9pt / Pit dis asperum remporumque
alia sit quisciis vid quo occus estotat
eiunt eos quost porporporest et et aut
etur raerum et volum velectem sincipi
ditest occulparum autas ducia sunt.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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INLEIDING 12 PT
Aktiv Grotesk Regular
12 pt / Leading: 19,2 pt (auto 160%)
Kerning: Optical / Tracking: 0

INLEIDING 10.5 PT
Aktiv Grotesk Medium
10,5 pt / Leading: 15,75 pt (auto 150%)
Kerning: Optical / Tracking: 0

INLEDING 9 PT
Aktiv Grotesk Bold
9 pt / Leading: 13,5 pt (auto 150%)
Kerning: Optical / Tracking: 0
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TEKST

Voor de lopende tekst gebruiken we
Aktiv Grotesk. De inspring- en / of
opsommingstekens en formaten kun
je aanpassen volgens basisgrid- en
documentraster, dat kan variëren op
basis van de documentgrootte en
ontwerpbehoefte.

Ovidus, eosandit enda nonsed quia porepel eosae quunt eum
dipsa veles endaepudi bea con rempore, tem haruptatus si.
omniati volor molupta dit et ut velecab orenimpedis disitatiur
arostateles? Apis doloriostiis nobita in cum vellat.

PLATTE TEKST 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0

Ovidus, eosandit enda nonsed quia porepel eosae quunt eum
dipsa id quis quassimenia pa vel omnient et aut eosam quia.
Mo ilitata temquam utati id modis repereicium dunt
2016–2017 et exceprae. Nist, simperiore aut explam, eosanih
cuptae dolor sitiore riatis et acienisquam sinvenditas sequunt.

PLATTE TEKST 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Inspring 6,3 mm)

Henis rem ipsam quatem. Itates mosam dolorro
estiantia vent qui di Nist, simperiore aut explam,
eosanih autesti animpellaut. quat que la quaesti
bustrup tatemqu iandipi ciisinis nemquia Nist.
Ovidus, eosandit enda nonsed quia porepel eosae quunt eum
dipsa veles endaepudi bea con rempore, tem haruptatus si.
●● Mo ilitata temquam utati id modis repereicium dunt
●● Andit erit, que magnimo ditios accus veniminit,
●● Ovidus, eosandit enda nonsed quia, enda nonsed quia
iandipi eicte fugiam quam fugitibus, lamus
●● Arum et quat que la quaesti bustrup tatem
• Mo ilitata temquam utati id
• Modis repereicium dunt
• Arum et quat que la quaesti bustrup tatemqu iandipi et
• Em repeles sinvenestem. Git libus, omniscia dis molor
etusci tet iur, omnieturos? Quia sunt venitat
\\
\\
\\
\\
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Temquam
Modis
Andit
Ovidus

PLATTE TEKST 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Vol Inspring 10,5 mm)

LIJST MET OPSOMMINGSTEKENS, 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Opsomming inspring 6,3/-4,2 mm)
LIJST MET OPSOMMINGSTEKENS, 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Opsomming inspring lijst 10,5/-4,2 mm)
LIJST MET OPSOMMINGSTEKENS, 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Opsomming inspring 6,3/-4,2 mm)
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CITATEN & OPSOMMINGEN

Voor de gestileerde opsommingslijst op
grote formaten en citaten gebruiken we
GT Walsheim Bold zoals hier getoond.

%% Otat enduciist quiate ad
%% Harum as est, sit aut min
atre vol eaquam

%% Itatior aturecepro dollace
%% Pudaes delesed ma culpa ium
%% Harum as est, sit aut min atre
vol eaquam

%% Itatior aturecepro dollace

“

Remporumque sit
quisciis toledo vid occus
estotat eiunt eos.
#AANHALINGSTEKEN

Voor de citaten gebruiken we dubbele
aanhalingsteken. Het teken is even groot
als de hoofdletter X van het citaat en zit op
dezelfde basislijn.

“

XP offica...

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

“

”

Remporumque alia sit
quisciis toledo vid quo occus
estotat eiunt eos.

“

”

Remporumque alia sit
quisciis toledo vid quo occus
estotat eiunt eos.

”

LIJST MET OPSOMMINGSTEKENS, 14 PT
Gt Walsheim Bold
14 pt / Leading: 16,1 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
(Opsomming inspring 8,4/-8,4 mm;
Ruimte na 4,2 mm)

LIJST MET OPSOMMINGSTEKENS, 12 PT
Gt Walsheim Bold
12 pt / Leading: 13,8 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
(Opsomming inspring 6,3/-6,3 mm;
Ruimte na 2,787 mm)

CITAAT 14 PT
Gt Walsheim Bold
14 pt / Leading: 19,6 pt (auto 140%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
Gecentreeërd

CITAAT 12 PT
Gt Walsheim Bold
12 pt / Leading: 16,2 pt (auto 135%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
Gecentreeërd

CITAAT 9 PT
Gt Walsheim Bold
9 pt / Leading: 11,7 pt (auto 130%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
Gecentreeërd
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TABELLEN

Voor grafieken en tabellen gebruiken we
Aktiv Grotesk Condensed als lettertype.
Gebruik schone, minimale vormgeving
met subtiele lijnen (of geen lijnen) en
kleuren bij voorkeur corporate grijs in
3 percentages: 100% (header), 20%
(cellen), 40% (lijnen). Hierdoor kan de
gebruiker zich concentreren op de
inhoud zonder onnodige afleiding.

Study programme

ECTS
credits

Semester 1
Block 1

Semester 2
Block 1

Accountancy

15

x

x

Accountancy

European Studies

15

x

x

European Studies

Facility Management

15

x

x

HBO-ICT

20

x

x

Semester 2
Block 1

15

x

x

15

x

x

Facility Management

15

x

x

HBO-ICT

20

x

x

15

Mechatronica

15

10

Social Work

10

Sportkunde

10

x

Sportkunde

10

x

Werktuigbouwkunde

15

x

Werktuigbouwkunde

15

x

x

x

Voorbeeld 2

ECTS
credits

Semester 1
Block 1

Semester 2
Block 1

Accountancy

15

x

x

European Studies

15

x

Facility Management

15

x

HBO-ICT

20

x

Mechatronica

15

Social Work

10

Sportkunde

10

x

Werktuigbouwkunde

15

x

Voorbeeld 3

2018

Semester 1
Block 1

Social Work

Study programme

Versie 1.0

ECTS
credits

Mechatronica

Voorbeeld 1

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Study programme

ECTS
credits

Semester 1
Block 1

Semester 2
Block 1

Accountancy

15

x

x

x

European Studies

15

x

x

x

Facility Management

15

x

x

x

HBO-ICT

20

x

x

Mechatronica

15

Social Work

10

Sportkunde

10

x

Werktuigbouwkunde

15

x

x

Study programme

x

Voorbeeld 4
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TYPESETTING VOORBEELD

Heading op
meerdere regels

A4 pamflet

Heading op één regel

Officia vitas et, ut harumet re volorat doluptati occatem et

liquam Quo blabore vendiores unt porporp comnis exceati
nvendi doluptiosae consed ulluptaquas con

Subkop 1
Odi volecabVitatur ab il excestibus sunte
delit, ut offictaqui im ipsandi nullaborit
modigenecto conse modisquamus
que etum aut voloreh endipsa perspic
te se voloriatem fugiatiist aceruptame
nest. Apis doloriostiis nobita in cum
vellat.Quiaesequias dolorum facim re
debitaquaeri cum veliqui con coriberis
●● Ducitistibus dolenim laboreiur
sintota lab invendit alianih illessimus
exceaquiae plique pratemo lorrore
●● icipsament aut quatus enem eos
eatem que si consequi re ad
●● rempor sunt verciis es eum, to,
odigenes sus re dolor am cora eum
• vel ma cone vendebi sciam,
• commoluptur quo quiditaquia
• dendae ne delit intibusdae
• voleceatinis et velis doluptaepel

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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“

Opleidingen alia sit
quisciis toledo vid quo
occus eiunt eos.

”

Subkop 2

Apis doloriostiis nobita in cum vellat.
danissunde 2016–2017 velibus ad utem
enit quiditios am dignatibus moluptaspedi

Subkop 3

Apis doloriostiis nobita in cum vellat.debi
danissunde 2016–2017 velibus ad utem
alitas et. a dolorem resed molenis idioribus

Subkop 4

Liliqui quidiaspiet expelec temque iunt
alictiatin ratur? Nissequ iliqui quidiaspiet

Subkop 4

Nissequ iberum sequaturia excerumquat
eostion sequaturia porupta errumene sedi

%% Pudaes delesed
ma culpa ium

%% Harum as est, sit
aut min atre vol
eaquam

%% Itatior aturecepro
dollace

Subkop 4

Liliqui quidiaspiet expelec temque iunt
alictiatin ratur? Nissequ iliqui quidiaspiet
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TYPESETTING VOORBEELD
KOP 1
GT Walsheim Bold
30 pt / Leading: 34,5 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –10

A4 pamflet
op stramien

Heading op
meerdere regels
Heading op één regel

KOP 2
GT Walsheim Regular
18 pt / Leading: 20,7 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –10

INLEIDING 12 PT
Aktiv Grotesk Regular
12 pt / Leading: 19,2 pt (auto 160%)
Kerning: Optical / Tracking: 0

SUBKOP 1
GT Walsheim Bold
14 pt / Leading: 16,1 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –5

PLATTE TEKST 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0

OPSOMMING PLATTE TEKST 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Opsomming inspringen 6,3/-4,2 mm)

Basislijn raster, 4,2 mm bij A4

Vierkant raster, 4,2 mm bij A4

OPSOMMINGSLIJST PLATTE TEKST 8 PT
Aktiv Grotesk Regular
8 pt / Leading: 11,9 pt (auto 148,8%)
Kerning: Metrics / Tracking: 0
(Opsomming inspringen lijst 10,5/-4,2 mm)
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CITAAT 14 PT
Gt Walsheim Bold
14 pt / Leading: 19,6 pt (auto 140%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
Gecentreeërd

Officia vitas et, ut harumet re volorat doluptati occatem et

liquam Quo blabore vendiores unt porporp comnis exceati
nvendi doluptiosae consed ulluptaquas con

Subkop 1
Odi volecabVitatur ab il excestibus sunte
delit, ut offictaqui im ipsandi nullaborit
modigenecto conse modisquamus
que etum aut voloreh endipsa perspic
te se voloriatem fugiatiist aceruptame
nest. Apis doloriostiis nobita in cum
vellat.Quiaesequias dolorum facim re
debitaquaeri cum veliqui con coriberis
●● Ducitistibus dolenim laboreiur
sintota lab invendit alianih illessimus
exceaquiae plique pratemo lorrore
●● icipsament aut quatus enem eos
eatem que si consequi re ad
●● rempor sunt verciis es eum, to,
odigenes sus re dolor am cora eum
• vel ma cone vendebi sciam,
• commoluptur quo quiditaquia
• dendae ne delit intibusdae
• voleceatinis et velis doluptaepel

“

Opleidingen alia sit
quisciis toledo vid quo
occus eiunt eos.

”

Subkop 2

Apis doloriostiis nobita in cum vellat.
danissunde 2016–2017 velibus ad utem
enit quiditios am dignatibus moluptaspedi

Subkop 3

Apis doloriostiis nobita in cum vellat.debi
danissunde 2016–2017 velibus ad utem
alitas et. a dolorem resed molenis idioribus

Subkop 4

Liliqui quidiaspiet expelec temque iunt
alictiatin ratur? Nissequ iliqui quidiaspiet

Subkop 4

Nissequ iberum sequaturia excerumquat
eostion sequaturia porupta errumene sedi

Subkop 4

Liliqui quidiaspiet expelec temque iunt
alictiatin ratur? Nissequ iliqui quidiaspiet

%% Pudaes delesed
ma culpa ium

%% Harum as est, sit
aut min atre vol
eaquam

%% Itatior aturecepro
dollace

SUBKOP 2
GT Walsheim Bold
12 pt / Leading: 11,88 pt (auto 99%)
Kerning: Optical / Tracking: –5
SUBKOP 3
GT Walsheim Bold
10 pt / Leading: 11,5 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –5
OPSOMMINGSLIJST 14 PT
Gt Walsheim Bold
14 pt / Leading: 16,1 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: -5
(Opsomming inspring 8,4/-8,4 mm;
ruimte na 4,2 mm)

SUBKOP 4
GT Walsheim Bold
9 pt / Leading: 10,35 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –5
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GRAFISCHE
ELEMENTEN
We hebben specifieke grafische vormen ontwikkeld

die een unieke look creëren en ons herkenbaar maken:
‘squangels’ en ‘scatters‘.

#ASSETS

De digitale assets voor onze
grafische-elementenbibliotheek
kunnen worden gedownload via
icreate.hhs.nl.

Deze grafische vormen symboliseren onze waarden en
dien je zorgvuldig te gebruiken.
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SQUANGLES
Het wendbare karakter van De Haagse
Hogeschool komt terug in een vormentaal van
‘squangles’: rechthoeken die uit verhouding
worden getrokken door de hoeken te klikken
op een onderliggend stramien. Het is als
het ware een combinatie van een vierkant
(square) en driehoek (triangle), dus Squangle.
De flexibele squanglevormen laten zich
uitvouwen tot een complete beeldtaal
waaraan De Haagse herkenbaar is.

#DYNAMISCH

Squanglevormen symboliseren de
dynamische relatie tussen De Haagse
en haar studenten, partners en andere
instellingen. Squangles zijn een
perfect hulpmiddel om dynamische
beeldmozaïeken te creëren voor een
spannende vormgeving.
Deze vormen kunnen zowel voor tekst
als afbeeldingen gebruikt worden.
Pas ze altijd met zorg toe.
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OPBOUW SQUANGLES
1.

Squangelconstructie gebeurt
op onderliggende grid. Alle
hoeken en vormen moeten
altijd op het raster aansluiten.
De gridgrootte is afhankelijk van
het documentformaat en heeft
een gelijke verdeling (4,2 mm bij
een A4 document bijvoorbeeld).

2.

3.

5.

6.

10x10

De basis squangle wordt gevormd
door een 16x16 vierkant raster.
De 10x10 grid in het midden
is de geschatte oppervlakte
voor het belangrijke deel van de
inhoud (tekst of beeld).

16x16

4.

De hoekpunten mogen worden
bewogen van 1 tot (max) 3 hokjes
om schuine hoeken te creëren.
1 hokje voor kleine maten en
subtiele vormgeving, 2 of 3
hokjes voor grotere vormen en
dynamischer effect.
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BASIS SQUANGLE SETS
We hebben tien basis
squanglevormen in drie
sets ontwikkeld om het
ontwerpproces te helpen.
Deze vormen dienen als basis
om verder te ontwikkelen.
Ze kunnen met elkaar
worden gecombineerd om
beeldmozaïeken te maken of
om het gewenste effect te
creëren voor een dynamisch
of subtiel ontwerp.

1A

1B

1C

1D

2A

2B

2C

2D

3A

3B

Set 1

Set 2

Set 3
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COMBINATIES
De basisvormgebieden kun
je combineren tot een beeldmozaïek. Ook kun je 2, 3, 4 of
meer gridgebieden gebruiken
om grotere versies te maken.
Grotere en bredere vormen
hebben schuinere hoeken nodig:
verplaats de hoekpunten tot
3 hokjes.

1A

1D

2B

2C

3A

3B

1B

1C

2A

2D

3B

3A

Set 3

1A

1D

2B

2C
1C

1B

1C

2A

2D

1A

1D

2B

2C

Set 1C (tweevoudig grid variant)

1C
1B

1C

Set 1
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2A

2D

Set 2

Set 1C (viervoudig grid variant)
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GEBRUIK
Squangles kun je gebruiken voor
zowel afbeeldingen als teksten.
Het is ook een perfect hulpmiddel
om beeldmozaïeken te creëren.

Odi volecabVitatur ab il excestibus sunte delit,
ut offictaqui im ipsandi nullaborit modigenecto
conse modisquamus que etum aut voloreh
endipsa perspic te se voloriatem fugiatiist
aceruptame nest. Apis doloriostiis nobita in
cum vellat.Quiaesequias dolorum facim re
debitaquaeri cum veliqui con coriberis
●● Ducitistibus dolenim laboreiur sintota
lab invendit alianih illessimus exceaquiae
plique pratemo lorrore
●● icipsament aut quatus enem eos eatem
que si consequi re ad
●● rempor sunt verciis es eum, to, odigenes
sus re dolor am cora eum

Maak bijvoorbeeld een beeldframe
van meerdere squangles waarin
het beeld doorloopt. Gebruik
afbeeldingen verstandig om
spannende ontwerpen te creëren.

Tekst

#TEKST

Wanneer je de squangle als
tekstkader gebruikt, vermijd
de tekst te dicht bij de hoeken
te plaatsen: zorg ervoor dat er
genoeg ruimte is rondom de tekst.

Beeld

Doorlopend beeld

Odi volecabVitatur ab il excestibus sunte delit,
ut offictaqui im ipsandi nullaborit modigenecto
conse modisquamus que etum aut voloreh
endipsa perspic te se voloriatem fugiatiist
aceruptame nest. Apis doloriostiis nobita in
cum vellat.Quiaesequias dolorum facim re
debitaquaeri cum veliqui con coriberis
●● Ducitistibus dolenim laboreiur sintota
lab invendit alianih illessimus exceaquiae
plique pratemo lorrore
●● icipsament aut quatus enem eos eatem
que si consequi re ad
●● rempor sunt verciis es eum, to, odigenes
sus re dolor am cora eum

%% Bachelor
%% Den Haag,
Odi volecabVitatur ab il excestibus sunte delit,
ut offictaqui im ipsandi nullaborit modigenecto
conse modisquamus que etum aut voloreh
endipsa perspic te se voloriatem fugiatiist
aceruptame nest. Apis doloriostiis nobita in
cum vellat.Quiaesequias dolorum facim re
debitaquaeri cum veliqui con coriberis
●● Ducitistibus dolenim laboreiur sintota
lab invendit alianih illessimus exceaquiae
plique pratemo lorrore
●● icipsament aut quatus enem eos eatem
que si consequi re ad
●● rempor sunt verciis es eum, to, odigenes
sus re dolor am cora eum

hoofdvestiging

%% 4 jaar
%% 240 ECTS
%% Bachelor of Science

Beeld- en tekstcombinatie
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BEELDMOZAÏEK
Wanneer je beeldmozaïeken maakt, gebruik je squangles dan verstandig.
Zorg ervoor dat je er met het beeldgebruik een compleet, algemeen
verhaal van maakt. Gebruik niet te veel doorlopende beelden op één pagina,
verdeel afbeeldingen over maximaal twee squangels en zorgt dat het beeld
sterk blijft na het bijsnijden.

●● Het beeld is verdeeld over meer dan twee squangles.
●● Afbeeldingen slecht bijgesneden.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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2018

●● Te veel doorlopende beelden op één pagina.
●● Afbeeldingen slecht bijgesneden.
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SUBTIEL OF UITDAGEND
Voor een nuchtere uitstraling gebruik
je squangles in subtiele vormen,
bijvoorbeeld voor corporate
communicatie, masters of onderzoek.

Designerly Innovation
Lector Rianne Valkenburg

Future Telling
Design Thinking
Participatory
Innovation

Voor meer uitdagende onderwerpen
of jonger publiek, gebruik je meer
schuine vormen, bijvoorbeeld voor
een opleiding en The Lighthouse.

International Business and
Management Studies
Full-time

%% Bachelor
%% The Hague,

Main Campus

%% 3 years
%% 240 ECTS
%% Bachelor of Business
Administration
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SCATTERS
Om de dynamiek en beweging van verandering
extra te onderstrepen, hebben we de ‘scatter’
ontwikkeld als grafisch element. Deze wordt
in de huisstijl subtiel toegepast over groene
en donkergrijze vlakken, maar komt straks ook
terug in hogeschoolbrede campagnes.

#VERANDERING

Scatters symboliseren de verandering.
Je kunt ze gebruiken om een
veranderingsproces te visualiseren
of de verbinding tussen verschillende
onderdelen. Je past het toe om een
gevoel van beweging te geven, niet als
een statisch element.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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KLEUREN SCATTERS
Scatters bouw je op in groen of grijs. Voor de
achtergrond gebruik je onze primaire kleuren.
Voor de scatters kies je de bijpassende groen
of grijs in het secundaire kleurenpalet.

Als je de scatter op een afbeelding gebruikt,
kan je een extra kleur toegevoegen om meer
contrast en opwinding te creëren. Dit kan
wit of een geschikte kleur zijn vanuit de
onderliggende afbeelding.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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GEBRUIK
Scatters kun je gebruiken als een
visueel element om te verfraaien en
wat spanning toe te voegen aan het
ontwerp en lay-outs.
Gebruik ze niet als een losstand,

statisch element, maar zet ze zo in
dat ze zo veel mogelijk de dynamiek,
de beweging van de verandering en
de verbinding onderstrepen.

Designerly Innovation
Lector Rianne Valkenburg

%% Bachelor
%% Den Haag,

hoofdvestiging

%% 4 jaar
%% 240 ECTS
%% Bachelor of Science

Future Telling
Design Thinking
Participatory
Innovation
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ASSETS
We hebben diverse grafische assets voor
scatters om de ontwerpprocedure te
versnellen. Deze assets in vectorformaat kun
je downloaden en gebruiken in verschillende
ontwerpen.

Wanneer je nieuwe scatters maakt,
gebruik dan een harde ronde penseel in
Photoshop met aangepaste instellingen voor
het gewenste scattereffect. Waarden zijn
afhankelijk van je afbeelding en beeldgrootte.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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GRID
SYSTEEM
Squangles vormen de kern van onze vormtaal.
Al onze documenten maken gebruik van een
basisraster dat essentieel is om squangels

succesvol in onze ontwerpen toe te passen.
Grid en gridformaten zijn afhankelijk van de

documentgrootte, met bepaalde basisregels,

#RASTER

Een gridsysteem is een
structuur waarmee de inhoud
verticaal en horizontaal wordt
gestapeld. Het raster dient als
een hulpmiddel waarmee een
ontwerper op een rationele,
makkelijke manier grafische
elementen (afbeeldingen, teksten,
paragrafen) kan organiseren.

richtlijnen en maten om deze correct toe te passen.
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BASISRASTER
Bij het maken van een basisraster voor het
document, moet je rekening houden met de
documentgrootte, de documentoriëntatie,
de toegepaste typografie en de squangle
size die bij het document en typografie past.
Gridgrootte is afhankelijk van het
documentformaat en heeft een gelijke
verdeling. De liggende of staande oriëntatie
van het document speelt een belangrijke rol
om rastergrootte te bepalen. Neem de lengte
van geschikte kant (horizontaal of verticaal)
volgens de documentoriëntatie (liggend
of staand), en verdeel met een aantal
grids (tussen 45 of 75) om het gewenste
rasterformaat te bereiken. Dit zorgt voor een
juiste gridgrootte die past bij het document,
en werkt harmonieus met typografie en
squangles.
VOORBEELD:

Een staand A4-document, 210 mm breed
bevat 50 hokjes van 4,2 mm die evenwijdig
verdeeld zijn en goed werken in dit
documentformaat.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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Raster formaat 4,2 mm
A4, 210 mm (50x4,2 mm)
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GRIDSTRUCTUUR
Een voorbeeld van een gridstructuur
bij staand A4-document.

Staand A4.
210x297 mm
Basisgrid 4,2 mm.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Grid met basislijn raster van 4,2 mm.
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2018

Met denkbeeldige squangle gebieden (x12).

3 kolommen structuur op grid.
Marges (mm): rechts 12,4; links 16,8; top 16,8;
bottom 19,8.
Kolom breede: 8,4 mm
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TOEPASSING
Het gebruik van raster op lay-out
en vormgeving.

Je eigen bedrijf beginnen. De burgemeester van Den Haag worden.
Een speech houden voor de Verenigde Naties. In het Chinees. Kortom:
worden wat je wilt. Doen wat je leuk vindt. Dat kan jij ook. Daar geloven
wij in. En we helpen je daarbij. Door je niet alleen voor studiepunten op
te leiden, maar ook stil te staan bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Zodat
je na je studie uit eigen overtuiging je weg vervolgt. Ga met ons mee op
reis. We zijn met 26.000 studenten uit meer dan 140 landen. Samen gaan
we op zoek naar nieuwe antwoorden. En veranderen we jouw wereld.
So let’s change. You. Us. The world.

Ons opleidingsaanbod

Kom naar De Haagse Hogeschool

Met 44 (voltijd-, deeltijd- en duale) bacheloropleidingen en 10 masters verdeeld over 4 verschillende vestigingen in
Den Haag, Delft en Zoetermeer, valt er op De Haagse Hogeschool veel te kiezen. Daar geven we je graag wat uitleg bij.

OPLEIDINGSNIVEAUS

ONDERWIJSVORMEN

Associate degree (Ad)

Onze bacheloropleidingen worden aangeboden in verschillende
onderwijsvormen (zie tabel op pagina 2):

De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger
beroepsonderwijs (hbo) en zit qua niveau tussen een mbo-4 en een
hbo-bachelor in. Als je de Associate degree hebt afgerond, kun je
met je wettelijk erkende diploma doorstromen naar de vervolgfase
van de hbo-bachelor, of gaan werken.

Bachelor

Dit is een internationale titel die je mag gebruiken na een succesvol
afgeronde bachelorstudie (van 3 of 4 jaar) aan de hogeschool of
universiteit. Als je je bachelordiploma hebt behaald dan kun je
gaan werken of je kunt kiezen voor een masteropleiding.

Master

Een masteropleiding is een vervolg op een bacheloropleiding. Deze
masterfase duurt één of twee jaar. Masteropleidingen vind je op
zowel universiteiten als op hogescholen. Ook De Haagse Hogeschool
biedt een aantal (beroepsgerichte) masteropleidingen aan.
Ons master aanbod vind je op onze website.

Open Dagen

Proefstuderen

zaterdag

donderdag

4 november 2017
10.00 – 14.00 uur

Voltijd

zaterdag

Als voltijdstudent volg je overdag lessen of colleges, loop je stages
en doe je aan zelfstudie. Er wordt van je verwacht dat je gemiddeld
40 uur per week besteedt aan je studie.

3 februari 2018
10.00 – 14.00 uur

Duaal

vrijdag

Een duale opleiding is een combinatie van studeren en werken. Je
bent in dienst bij een bedrijf of organisatie. Bij sommige opleidingen
start je meteen met de combinatie werken en studeren. Andere
opleidingen schakelen halverwege over op duaal studeren.

6 april 2018
16.00 – 20.00 uur
dehaagsehogeschool.nl/
opendag

Deeltijd

Deeltijdstudenten gaan in het algemeen één of twee (vaste) avonden
per week naar de hogeschool. Bij sommige opleidingen krijg je
overdag college. Als deeltijdstudent combineer je studeren vaak
met een (volledige) baan. In de meeste gevallen moet je tijdens je
opleiding relevante werkervaring opdoen.

30 november 2017
vrijdag

1 december 2017
donderdag

8 maart 2018
vrijdag

9 maart 2018
dehaagsehogeschool.nl/
proefstuderen

Aanmelden &
Studiekeuzecheck
Aanmelden voor

1 mei 2018 1

Studiekeuzecheck
invullen uiterlijk

31 mei 2018

dehaagsehogeschool.nl/
aanmeldenvoor1mei

Bereikbaarheid
De Haagse Hogeschool
op social media

Volg de De Haagse Hogeschool of de
opleiding van je interesse en blijf op de
hoogte.

Den Haag
hoofdvestiging

Vestiging
Sportcampus Zuiderpark

Vestiging Delft

Vestiging Zoetermeer

Johanna
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Meester P. Droogleever
Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

facebook.com/dehaagsehogeschool
twitter.com/dehaagse

instagram.com/thehagueuniversity

youtube.com/dehaagsehogeschool

1

Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer

15 januari 2018 voor fixus opleidingen

A4-documentspread, 4 en 3 kolommenstructuur.
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GRID ONDERVERDELING
Pas de rastergrootte van het
document aan in de designapplicatie. Dat helpt je aan
een betere lay-out bij het
ontwerpproces. Rastergrootte
met één onderverdeling is in de
meeste gevallen voldoende.

In sommige gevallen zijn
kleinere rastergroottes nodig
voor fijnere lay-outs. In dat
geval kunnen onderverdelingen
van het raster nuttig zijn.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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A5: 4,2 mm (liggend)

A4: 4,2 mm

A5: 4,111 of 3,7 mm (staand)

A3: 4,2 mm

A2: 7,5 mm

DOCUMENTFORMATEN EN GRIDS
Hier zijn enkele document- en rasterformaten
die goed werken in de praktijk.
1920x1080 pixels (digitaal): 24 of 30 pixels

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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ICONEN &
SYMBOLEN
We hebben een aantal iconen ontworpen om de vele
verschillende soorten inhoud te communiceren die
we produceren. Ze zijn er om specifieke elementen

#ICONOGRAPHY

Al deze iconen kun je vinden via:
icreate.hhs.nl.

in marketingcommunicatie te ondersteunen.

De pictogrammen kun je weergeven in een van

onze primaire of secundaire kleuren volgens onze
kleurhiërarchie.
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ALGEMEEN

SOCIALE MEDIA

PLATFORMS

e-mail

url

Locatie

Facebook

Twitter

Instagram

Apple

Link

Wifi

Fax

YouTube

Pinterest

LinkedIn

Windows

Zoeken

Post

Mobile

Snapchat

Skype

Vimeo

Android

Phone

Tijd

Datum

WhatsApp
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ICONEN
De iconen maak je in sets die
samen een geheel vormen.
Wanneer je meerdere iconen
samen gebruikt, combineer
je ze met geschikte varianten
die op elkaar sluiten en een
openklappende vorm creëren.

#PLAATSING

DO

De pictogrammen kunnen
horizontaal of verticaal
geplaatst worden volgens de
ontwerpbehoeften, maar alleen
met passende varianten.
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KLEUREN
De kleuren van ons primaire en secundaire
kleurenpalet kun je gebruiken voor de
iconen volgens onze kleurhiërarchie en
ontwerpbehoeften. Wanneer je de iconen
op een gekleurde achtergrond plaatst,
gebruik ze dan in diapositief of een kleur die
goed contrast creëert.

Corporate

Contact
(070) 445 00 00
studycareer@hhs.nl

dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

Contact
(070) 445 00 00
studycareer@hhs.nl

dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

Bachelor

Contact
Masters & Professional Courses

(070) 445 00 00
studycareer@hhs.nl
dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

Contact
(070) 445 00 00
studycareer@hhs.nl
dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

Lectoraten en onderzoek

Contact
The Lighthouse
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(070) 445 00 00
mpc-info@hhs.nl
thehagueuniversity.com/
mpc

Contact
(070) 445 00 00
mpc-info@hhs.nl
thehagueuniversity.com/
mpc
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FORMAAT
Pictogramgroottes zijn afhankelijk van het
onderliggende raster. Kies het formaat
dat visueel aangenaam past bij de
documentgrootte, het raster en de typografie.

12,6 mm

12,6 mm

(070) 445 00 00
info@hhs.nl
www.hhs.nl

8,4 mm

6,3 mm

8,4 mm

(070) 445 00 00
info@hhs.nl
www.hhs.nl

4,2 mm

6,3 mm

(070) 445 00 00
info@hhs.nl
www.hhs.nl

4,2 mm

Raster, 4,2 mm bij A4
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FOTOGRAFIE
Onze fotografie legt het leven van ‘De Haagse’ vast.

Het is een belangrijk instrument om onze diverse en
dynamische gemeenschap te laten zien. Beelden
die relevant zijn voor het studentenleven, ons

onderzoek en ons onderwijs bepalen de kern van
onze beeldtaal.
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#BEELDBANK

Onze beelden stralen een
persoonlijke, betrokken en
moderne organisatie uit. Het is
daarom belangrijk dat de beelden
in nieuw ontwikkelde producten
niet gedateerd zijn. Meest recente
beelden zijn te vinden in onze
beeldbank via icreate.hhs.nl.
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BEELDGEBRUIK
Ieder beeld van De Haagse
Hogeschool moet laten zien wat
studeren op de hogeschool is, wat
werken bij de hogeschool is, of wat
samenwerken met de hogeschool
inhoudt. De foto’s maken de
alledaagse realiteit van De Haagse
Hogeschool voelbaar en tastbaar
voor de verschillende doelgroepen.
Onze fotografie wordt gekenmerkt
door het gebruik van natuurlijke
beelden, waarbij de nabewerking
geen dominante rol speelt.

#ARCHITECTUUR

Gebruik de beelden van onze
architectuur spaarzaam. Het
is niet alleen moeilijk om
onze energie, dynamiek en
diverse gemeenschap middels
architectuur te communiceren
maar onze publicaties lijken
eentonig bij het gebruik van
soortgelijke foto’s van onze
gebouwen.
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IN ACTIE
De foto’s van De Haagse Hogeschool
plaatsen de bezoeker ‘in de actie’.
De fotograaf kijkt als een student.
De fotograaf mengt zich actief in
een groep studenten om zowel
de deelnemers als de activiteit
vanuit het gewenste ‘first person’perspectief in beeld te brengen. Het
vereist een camerastandpunt, dat in
de meeste gevallen lager is dan een
fotograaf gewend zal zijn.

#SELFIES

Ook de foto’s van studententestimonials worden ‘in de
actie’ gemaakt. Diverse
camerastandpunten, met
of zonder armen, grappig of
serieus, geposeerd of juist
niet, alles mag. Zolang de
geregisseerde selfies maar een
authentiek en divers beeld van
onze studentpopulatie (en wat
hen bezighoudt) opleveren.
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ALGEMENE RICHTLIJNEN
Mensen spelen een sleutelrol in onze
fotografie. Shots van objecten, projecten,
innovaties of gebouwen gebruik je alleen
in een ondersteunende rol. Het gaat om
verhalen vertellen door persoonlijkheden,
interacties en ervaringen. Hier zijn enkele
algemene richtlijnen voor de fotografie van
De Haagse Hogeschool.

Aanwezigheid van mensen. Op de foto’s van De Haagse zijn
mensen te zien.

Lichaamstaal. Iedereen die te zien is op de foto’s heeft een
actieve en positieve houding.

Geen manipulatie. De foto’s moeten een weergave zijn van de
dagelijkse werkelijkheid op de hogeschool.

Diversiteit. ‘We’ zijn een melting pot van culturen, en dat laten
we ook zien.

#SHOOTINGTIPS
\\

\\

\\
\\

de student (docent, werknemer,
enzovoorts) staat altijd centraal;
het alledaagse leven in een collegezaal,
praktijklokaal, overlegruimte of iets
vergelijkbaars is te zien;
laat altijd actie en/of interactie zien;
de fotograaf is onderdeel van de
activiteit die hij of zij vastlegt.
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BIJSNIJDEN
Een communicatiemiddel heeft meer impact wanneer een
afbeelding op geschikte maat wordt geschaald en bijgesneden.

Origineel

Bijgesneden

Origineel

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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Eindbeeld

Origineel

Bijgesneden
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BEELDVERHAAL
Als je meerdere foto’s naast elkaar
plaatst, vertel hier dan een volledig
verhaal. Overweeg om groothoek of
meer abstracte foto’s te mengen met
meer dichtbij of specifieke beelden.
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KLEUR
KLEURCORRECTIE

Het toepassen van een passende
kleurtoon en het aanpassen van de
afbeeldingen via kleurcorrectie kan
het effect van onze foto’s verbeteren.

Voor
Origineel

Na
Cooling filter, exposure, hue/saturation toegepast

Zwart-wit

Duotone (corporate grijs en blauw)

ZWART-WIT EN DUOTONE

Het gebruiken van zwart-wit of
duotone beelden is toegestaan
als de ontwerpdoelstellingen dat
toelaten. Je kunt ook duotone
beelden gebruiken met de
kleuren uit ons kleurenpalet.
Voor vragen over zwart-wit of duotone
beelden neem contact op met de dienst
Onderwijs, Kennis & Communicatie
huisstijl@hhs.nl.
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FOTOGRAFIE DON’TS

Gebruik geen cliché stockbeelden.

Gebruik geen gestileerde, geposeerde beelden.

Gebruik geen vervormde beelden.

Gebruik geen saaie, nietszeggende beelden.

Gebruik geen donkere beelden met slechte belichting.

Gebruik geen beelden met rommelige omgeving en slecht
geposeerde personen.
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DIGITAAL
We willen een overtuigend, vooruitziend verhaal vertellen

over De Haagse Hogeschool. Omdat er veel verschillende
interne en externe audiences en verschillende platforms
zijn, passen we onze merkidentiteit zorgvuldig toe op
diverse digitale media en tools.
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WEBSITE
Onze website is een van de
belangrijkste platforms die onze
merkidentiteit zichtbaar maken.
Onze huisstijl is hierop toegepast
met een moderne uitstraling met
webspecifieke richtlijnen.

#INFO

Voor vragen of verdere informatie
over onze website en webrichtlijnen
neem contact op met de dienst
Onderwijs, Kennis & Communicatie
via webredactie@hhs.nl
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SOCIAL-MEDIABANNERS
Webbanners voor specifieke evenementen
en acties zijn online geplaatst. Formats zijn
afhankelijk van gekozen website en/of mediabureau maar hieronder genoemde maten zijn
meest voorkomend:
Facebook:					1200 × 628
Instagram:					1080 × 1080
Rechthoek (groot): 336 x 280
Rechhoek (middel): 320 x 240
Rechthoek (klein):		 300 x 250
Leaderboard:			 728 x 90
Halve pagina:				 300 x 600
Mobiele apparaten: 320 x 100
Skyscraper:				120 x 600
Wide skyscraper:		 160 x 600
Full banner					468 x 60

Bezoek onze

Bezoek onze

Open Dag

Open Dag

zaterdag

4 november
10.00 tot 14.00 uur

zaterdag

4 november
10.00 tot 14.00 uur

Bezoek onze

Open Dag
zaterdag

4 november
10.00 tot 14.00 uur

Bezoek onze

Open Dag
zaterdag

4 november
10.00 tot 14.00 uur

#WEBBANNERS

Bannerformaten zijn relatief klein, dus je
hebt niet veel ruimte voor je boodschap.
Probeer niet te veel zeggen; zo voorkom
je dat de advertentie rommelig oogt. Toon
maar één boodschap. Dit geldt natuurlijk
ook voor call-to-actions: wees duidelijk
wat de actie is.
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zaterdag
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10.00 tot 14.00 uur
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AVATARS
Enkele voorbeelden van onze
corporate avatars voor social media.

Social media avatar - corporate
(Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram)

Favicon voor de website.
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SOCIAL-MEDIAPROFIEL
Social media avatars van onze
bacheloropleidingen.

Social media avatar opleidingen
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E-MAILINGS

Uitnodiging

Weekoverzicht

Onze regelmatig verschijnende
digitale nieuwsbrieven en mailings
zijn bedoeld om informatie te
geven aan een bepaalde, externe
of interne doelgroep. Hier wordt
onze huisstijl toegepast volgens
de richtlijnen van onze typografie,
kleur en beeldgebruik.

Bezoek onze

Symposium

Inspiratie voor
innovatie:
de rol van inkoop

Van het College

Nieuw boekje verschenen
van en voor De Haagse
Misschien heb je het al gekregen
tijdens de Opening Hogeschooljaar.
Maar zo niet, dan ligt er een exemplaar
van de nieuwe Onderwijsvisie & kader

Open Dag
zaterdag

4 november

Wednesday

voor je klaar bij jouw faculteit of dienst.

10.00 tot 14.00 uur

27 september 2017
14.00 - 18.30 uur

Lees verder >

Samen met NEVI Kring ZW, MKB Den Haag, VNO-NCW West, het
ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Den Haag organiseert
De Haagse Hogeschool (opleiding Facility Management) het
symposium ‘Inspiratie voor innovatie: de rol van inkoop’.
Graag nodigen wij u hiervoor uit.

Mededelingen

Nieuwe lector Mevrouw
dr. ir. C.S.H. (Christine)
De Lille

Aanpassing Bestuursen beheersreglement
(voorheen Bestuurskader)

Mevrouw dr. ir. C.S.H. (Christine) De
Lille is per 1 september 3 dagen per
week als lector Innovation Networks
(voorheen Designerly Innovation)
voor de faculteit Business, Finance
& Marketing aangesteld. Hiermee is
een opvolger gevonden voor Rianne
Valkenburg, die ons eerder dit jaar
heeft verlaten. Lees verder >

Het Bestuurs- en beheersreglement
(voorheen Bestuurskader) is aangepast
als gevolg van organisatiewijzigingen en
wijzigingen in wet- en regelgeving. Het
nieuwe reglement, dat van kracht is per
1 september, is tevens beter leesbaar
gemaakt. Lees verder >

THNK FST is er weer!
Op 2 november 2017 is er weer een
THNK FST. Het festival georganiseerd
door en voor onze medewerkers en
studenten. Iedereen kan een activiteit
organiseren. Je bepaalt zelf wat,
wanneer en waar.Een lezing, workshop,
rondleiding, alles kan en mag! Doe
mee! Vanaf maandag 4 september t/m
vrijdag 6 oktober kun je jouw activiteit
aanmelden. Lees verder >

Met het symposium ‘Inspiratie voor Innovatie’
worden best practices op het gebied van
innovatiegericht inkopen gedeeld, worden
instrumenten aangereikt hoe je innovatiegericht
inkopen in de praktijk kan brengen en inzicht
gegeven in de vraag hoe inkoop kan bijdragen
aan het realiseren van gewenste innovaties.

Programma

Beste Nicolien,
Binnen drie jaar afstuderen? Heb jij je vwo-diploma bijna op zak? En
ben je klaar voor een uitdagende en praktijkgerichte studie, waarmee
je later aan de slag kunt in een internationale werkomgeving?
Bij ons kun je een complexe hbo-bachelor afronden door samen met
andere vwostudenten een versneld programma te volgen. Kom naar
de Open Dag van 4 november en bezoek de stand voor driejarige
vwo-trajecten voor meer informatie.

Vanaf 13.15 uur
Ontvangst, inloop
14.00 uur
Opening door dagvoorzitter Jan-Pieter
Papenhuijzen, Significant

U kunt zich hier aanmelden.
Neem materiaal en visitekaartjes mee. Dit is de
gelegenheid om kennis te delen en te netwerken
op een creatieve innovatieve manier binnen een
bruisend netwerk.

15.00 uur
Netwerk break

Locatie

Prijsuitreiking pitches studenten

De Haagse Hogeschool

17.45-18.30 uur
Afronding, informeel samenzijn

15.30 uur
De Haagse Hogeschool als creatieve partner
door Leonard Geluk, voorzitter CvB De
Haagse Hogeschool

Johanna Westerdijkplein 75

Digitale mailing

Den Haag

Meer mededelingen
> Vanaf nu is Matlab voor
iedereen gratis te installeren

#TYPOGRAFIE

Voor digitale (html-)nieuwsbrieven,
e-mailings en uitnodigingen
gebruiken we Arial Black, Arial
Bold (koppen) en Arial Regular
(lopende teksten).

> De komende weken vindt
er een ontruimingsoefening
plaats.

> Afscheid Theo Loeffen

C
Visitor’s address:
Johanna Westerdijkplein 75
The Hague
Phone +31 (0)70 445 88 88
1

H|NIEUWS

Agenda

By car
A From Utrecht/Zoetermeer A12/E30 exit
4 Voorburg, to Binckhorst via Maanweg,
Binckhorstlaan, turn left at the fourth
street (at the traffic lights) to Neherkade

4

P

P

3

via Mercuriusweg, turn right at the second
bridge.

2

B From Delft/Rotterdam A13, exit Rijswijk
centrum, follow Rijswijkseweg via Haagweg.
Turn left before the bridge (Neherkade),
then cross the first bridge on your right
(Leeghwaterplein).
C From Amsterdam/Leiden N44, direction

4 september
15.30 - 18.00
Startbijeenkomst medezeggenschap

www.dehaagsehogeschool.nl

A

B

8 september
16.30 - 18.30
Presentatie Ambassadeur van Ecuador, Fernando Buchelli

Ons Nieuws
> Lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving
beloond met ‘Outstanding Paper Award’
> Kick-Off ontwikkeling schaatshulpmiddel voor
gehandicapte kinderen

By train
From Hollands Spoor Station it’s only a three
minutes walk to the Haagse Hogeschool (exit
Laakhaven).
From Central Station the Haagse Hogeschool
can be reached by train to station HS Den Haag
(3 min) and with:
• tram 1, 9, 10, 15, 16, 17
• bus 18
By tram or bus
1 To Stationsplein Hollands Spoor (HS),
• tram 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17

Den Haag centrum. At the T-junction turn
left direction centrum RING follow the

• bus 18
2 To Leeghwaterplein,

road straight on, into the tunnel direction
Binckhorst/Nw Laakhaven. Turn right at
Mercuriusweg. Turn right at the second
bridge (Leeghwaterplein).

• tram 1, 10, 16, 17
3 To Waldorpstraat,
• bus (halte Megastores) 26, 134
4 Busstation HS Haagse Hogeschool
• bus 26, 28

Digitale uitnodiging

Landelijk Nieuws
> Studenten spekken spaarrekening
Blog & Opinie
> Allow me to introduce myself: Fady Mikhail

Vacatures
Onderwijs en Onderzoek:

Ondersteunend:

> Extern lid Examencommissie

> Senior Managementassistent

> (Senior) Onderzoeker Cybersecurity

> Faculteitsdirecteur IT en Design

> Docent Economie & Recht

Heb je nieuws? Mail naar nieuws@hhs.nl

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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> Medewerker International Office

Weekmail
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POWERPOINT
Onze PowerPoint® presentatie
kun je intern en extern gebruiken
voor verschillende doeleinden.
De presentatie is beschikbaar in 16:9
zowel in Nederlands als Engels.

27 september 2017

Dr. Thomas Jansen

KLIK HIER OM TITEL TE
WIJZIGEN
Subtitel van presentatie

Klik hier om titel te
wijzigen

HOOFDSTUK

#1

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing eli.
• Anean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa.
• Cum sociis natoque penatibus
et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec,
pellentesque eu, pretium.

KLIK HIER OM TITEL TE WIJZIGEN

HOOFDVESTIGING
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

DE MOEILIJKSTE OPGAVE VOOR DE
LERAAR IS DE LEERLING HET
PLEZIER IN HET LEREN NIET TE
BEDERVEN.

VESTIGING DELFT
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
Meester P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

VESTIGING ZOETERMEER
Bleiswijkseweg 37
2712 BP Zoetermeer

Bertrand Russell, filosoof
5 korte titel presentatie - aan te passen via voettekst
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E-MAILHANDTEKENING
Alle uitgaande e-mailberichten
moeten zijn voorzien van een
handtekening in dezelfde stijl.
Voor de e-mailhandtekening
gebruiken we lettertype Arial.

#HANDTEKENING

De e-mailhandtekening en
gebruikshandleiding om in
outlook te plaatsen kun je
downloaden via intranet.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

....

....

Met vriendelijke groeten

Met vriendelijke groeten

Naam Achternaam
Functie

Nathalie Anne van der Borch-Heijkoop
Lector Financial Inclusion and New Entrepreneurship

+31 (0)xx xxx xx xx
+31 (6)xx xx xx xx (optioneel)
naam.achternaam@hhs.nl

+31 (0)70 445 00 00
+31 (6)12 34 56 78
n.a.vanderbroch-heijkoop@hhs.nl

De Haagse Hogeschool
Afdeling
Bezoek adres
Kamer: Nummer
Aanwezig: dagen (optioneel)

De Haagse Hogeschool
Faculteit Business, Finance & Management
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag
Kamer: Ovaal 3.45
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

dehaagsehogeschool.nl

dehaagsehogeschool.nl
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VIDEO
Ook voor de opmaak van video’s en films gelden

richtlijnen die ons streven naar kwaliteit, consistentie
en stijl weerspiegelen. Onze huisstijlrichtlijnen

#TYPOGRAFIE

Voor de film en video’s gebruiken
we GT Walsheim Bold en Regular.

voor video zijn gecategoriseerd in basisgroepen

van startsscherm, tekstblokken, videomozaïek en
eindscherm.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0
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STARTSCHERM
Video begint met een witte mask
met 80% opacity op een video
frame waar één squangle kader
uitgespaard is. Daarboven is er
een groen titelblok voor de titel
van de film. Gebruik hiervoor
lettertype Gt Walsheim Bold.
Grootte is variabel en afhankelijk
van lengte titel. Onder de titel
kan eventueel een subtitel
worden geplaatst in lettertype
Gt Walsheim Regular.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

Ruimte voor een titel
op meerdere regels
Ruimte voor een subtitel

Ruimte voor
een titel
Ruimte voor een subtitel

Startscherm. Afhankelijk van de videomateriaal kan de titelblok links of rechts geplaatst worden.

2018
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TEKSTBLOKKEN
Tekst- of titelblokken plaats je op
het beeld in een squangle. Het mag
links, rechts, boven of onder het
scherm staan.

Hier een titel plaatsen op één regel

Hier komt info tekst met
opsomming lijst

Titelblokken zijn in groen of grijs.
Tekstblokken mogen grijs, groen,
blauw of wit zijn, als het maar
goed contrast creërt met het
achterliggende beeld of video.

Hier een titel plaatsen
op meerdere regels
Titelblok boven

Hier komt info tekst met
opsomming lijst

% Tur, venitem eum
% doluptur apellab
orione coreped

% etur aut ut est
% adit lit aut aspid

% Tur, venitem eum
% doluptur apellab
orione coreped

% etur aut ut est
% adit lit aut aspid

Titel samen met een tekstblok op het beeld

Hier een titel
plaatsen
Hier komt info tekst met
opsomming lijst

% Tur, venitem eum
% doluptur apellab
orione coreped

% etur aut ut est
% adit lit aut aspid

Tekstblok op het beeld

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0
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Tekst- en titelblok naast het beeld
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NAAMKAARTJES
In de video gebruik je tekstblokken
om de namen en titels van de
sprekers te vermelden. Het tekstblok
heeft als achtergrondkleur groen
(sprekersnamen) en grijs (titels).
De positie van het tekstblok hangt
af van wat er in het beeld staat. Als
de spreker bijvoorbeeld aan de
rechterkant van het scherm staat,
is het beter om het tekstblok aan
de linkerkant te zetten of andersom.
In het geval van ondertiteling plaats
je de tekstblokken hoger.

Lawrence
van Leeuwen
3e jaars student
Commerciële Economie /
Voorzitter studentenvereniging Pelargos

Lawrence van Leeuwen
3e jaars student Commerciële Economie

Tekstblok

... in het geval van ondertiteling,
plaats de tekstblokken hoger...
Tekstblok met ondertiteling

De grootte van het tekstblok hangt af
van de lengte van de tekst en is dus
variabel zolang het goed leesbaar is.
Je kunt ook een videoframe op de
onderliggende video plaatsen met
een witte lijn omheen. De lijndikte
moet groot genoeg zijn om het
videoframe te onderscheiden maar
niet te dik, bijvoorbeeld 24 of 30
pixels bij 1920x1080.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0
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Tionem libus at enis
nat asperferum Borro

Video frame op het beeld
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VIDEOMOZAÏEK
Je kunt videomozaïeken maken in squanglevormen. We bieden zes gridvarianten. Hierin is
het beeld verdeeld, zodat je meerdere video’s
of beelden kunt tonen.

Afstand tussen de kaders mag niet te dik zijn,
bijvoorbeeld 24 of 30 pixels bij 1920x1080. Eén van
de kaders mag voor tekst gebruikt worden in onze
groene, grijze, blauwe of witte kleur.

Obistist excest quos
diossin venihitae Ehenis
Variant 1

Variant 2

Obistist excest quos
diossin venihitae Ehenis

Obistist excest quos
diossin venihitae Ehenis
Variant 4

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Variant 5

Versie 1.0

2018

Variant 3

Obistist excest quos
diossin venihitae Ehenis
Variant 6
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EINDSCHERM
Aan het einde van de video sluit je
af met een duidelijk eindscherm.
De eindcredits vermeld je op een
grijze kleurmask (RGB 34, 51, 67) met
80% opacity op een achterliggend
videofragment.
Afhankelijk van de video, kunnen
de final credits verschillen en
diverse informatie bevatten. Zorg
ervoor dat het achterliggend
videofragment een rustige film of
een langzaam bewegend beeld is,
en de typografische hiërarchie de
informatie goed verduidelijkt.

Klaas Molenaar

Financial Inclusion and New
Entrepreneurship

070 445 00 00
Den Haag, hoofdvestiging
www.dehaagsehogeschool.nl/
lectoraten/FINE

De Haagse Hogeschool
Study & Career Center
Voor meer info mail:

studycareer@hhs.nl
of bel:

070 445 00 00

Aan het einde volgt altijd ons logo
samen met de pay-off animatie.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0
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VOORBEELDEN
UIT DE PRAKTIJK
Op de volgende pagina’s staan enkele voorbeelden van
onze producten in de praktijk.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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BRIEFPAPIER, ENVELOPPEN
A4-formaat, 210x297 mm

| Corporate
229x162 mm

Postadres:

Postbus 16374
2500 BJ Den Haag

Postbus 13336
2501 EH Den Haag
Bezoekadres:

Johanna Westerdijkplein 109
2521 EN Den Haag

dehaagsehogeschool.nl

dehaagsehogeschool.nl

please
stamp
sufficiently

P.O. Box 13336
2501 EH The Hague
The Netherlands

The Hague University

attn. Enrolment Centre
P.O. Box 13336

2501 EH The Hague
The Netherlands

Factuuradres:

Postbus 16374
2500 BJ Den Haag

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

IBAN:

NL13 RABO 0323 1125 44
BIC Code: RABONL2U

Versie 1.0

2018

Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de
K.v.K. te Den Haag onder nummer:

27255912

thehagueuniversity.nl
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VISITEKAARTJES | Corporate
85x55 mm

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Voorzijde

Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Nathalie Anne van der
Borch-Heijkoop

Tel
Fax
E-mail
Lector Financial Inclusion
Mobiel
and New Entrepreneurship
E-mail
Faculteit Business, Finance & LinkedIn
Management
Twitter
Skype

Bezoekadres, straatnaam, nr
Postcode Stad
Postadres, postbus nr
Postcode Stad

Naam Achternaam
Functie
Afdeling

Tel
Fax
E-mail
Mobiel
E-mail
LinkedIn
Twitter
Skype

070 445 00 00
070 445 00 00
e-mail@hhs.nl
06 12 34 56 78
e-mail_prive@gmail.com
linkedinnaam
twitternaam
skypenaam

070 445 00 00
070 445 00 00
n.a.vanderbroch-heijkoop@hhs.nl
06 12 34 56 78
natalievanderborch@gmail.com
nathalievanderborch
nathalievd
nathalievander45
dehaagsehogeschool.nl

Nederlands

Bleiswijkseweg 37
2712 PB, Zoetermeer
The Netherlands

dehaagsehogeschool.nl

Marco Scholten

Docent Information
Technology
Faculty of IT & Design

Achterzijde

Tel
E-mail
Mobile
LinkedIn
Twitter
Skype

+31 (0)70 445 00 00
M. Scholten@hhs.nl
+31 (0)6 12 34 56 78
marcoscholten-1256893
scholtenmarco
scholten74

thehagueuniversity.com

Engels

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN, The Hague
The Netherlands
Postbus 13336
2501 EH, The Hague
The Netherlands

Postbus 13336
2501 EH Den Haag

Nathalie Anne van der
Borch-Heijkoop

Tel
Fax
E-mail
Lector Financial Inclusion
Mobiel
and New Entrepreneurship
E-mail
Faculteit Business, Finance & LinkedIn
Management
Twitter
Skype

Tweetalig
De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

070 445 00 00
070 445 00 00
n.a.vanderbroch-heijkoop@hhs.nl
06 12 34 56 78
natalievanderborch@gmail.com
nathalievanderborch
nathalievd
nathalievander45
dehaagsehogeschool.nl

Nathalie Anne van der
Borch-Heijkoop

Tel
Fax
E-mail
Lector Financial Inclusion
Mobile
and New Entrepreneurship
E-mail
Faculty of Business, Finance LinkedIn
& Management
Twitter
Skype

+31 (0)70 445 00 00
+31 (0)70 445 00 00
n.a.vanderbroch-heijkoop@hhs.nl
+31 (0)6 12 34 56 78
natalievanderborch@gmail.com
nathalievanderborch
nathalievd
nathalievander45
thehagueuniversity.com
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ROLL-UP BANNERS | Marketingcommunicatie
85x200 cm
European Studies
Employability through
Adaptability

European Studies is a broad, multi-disciplinary
programme that provides its students with a
general, multi-faceted outlook to the world.
The graduates of this programme apply practical
skills, modern foreign languages and divergent
content knowledge so they can connect
and relate to others with different cultural
backgrounds in order to work together on
solving complex issues in the private and public
worlds on a European stage.

dehaagsehogeschool.nl

dehaagsehogeschool.nl

International
Sport
Management

International
Public
Management
“

Bij BO leer je
maatschappelijke
vraagstukken te bekijken
vanuit verschillende
disciplines. Zo kun je
complexe problemen beter
doorzien.

”

Joyce Geest, IPM Alumni

“

The IPM programme has
furthered my understanding of
the world. I enjoy the challenge
of wanting to learn more but at
the same time I’m working hard
to quickly obtain my degree so
I can go out there and make a
change.

% Bachelor’s Degree
% Sport campus
Zuiderpark

% 3 years
% 180 Credits
% Taught in English

thehagueuniversity.com

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

ISPM “Fast-Tracks” the graduate’s
exciting career in international
sport management. In just three
years ISPM graduates can be
the essential ‘interface’ between
sport and business. The ISPM
programme is the kick-start for
professional success in the global
sport community. Additionally,
ISPM graduates have the option
to enroll in a Master’s programme
with one of THUAS’ partner
universities.

”

Adi Nassar,
3rd Year IPM Student

Onsequidem hictioribus in rem exeria verchitat
voluptas doloriassed quatis simusapicit

thehagueuniversity.com
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ADVERTENTIE, ACHTERWAND BEURSSTAND | Marketingcommunicatie
A4-formaat, 210x297 mm

250x300 cm

Let’s change. You. Us. The World.
That’s our message at The Hague University of Applied
Sciences (THUAS).
We want to empower students to change and improve the world
we live in, but this can only happen if we work together – if we

evolve and change. We educate our students to ‘think outside the
box’ and apply these new perspectives and solutions to make
changes to our world.
THUAS is an innovative environment where almost 26,000
students from more than 140 different countries and over 300
exchange partners come together every day.
Our global, innovative attitude is reflected throughout our
curricula and in our four central themes: The Next Economy,
Quality of Life: People and Technology, Good Governance for a
Safe World and Connected Learning.

We offer 11 full-time Bachelor’s programmes
entirely in English, with an international focus:
● European Studies (ES)
● Industrial Design Engineering (IDE)
● International Business and
Management Studies (IBMS)
● International Communication
Management (ICM)
● International Financial Management
and Control (IFMC)
● International Sport Management (ISM)
● Law
● Process and Food Technology (PFT)
● Public Management (PM)
● Safety and Security Management
Studies (SSMS)
● User Experience Design (UXD)

You can take the following three Master’s
degree programmes on a full-time or parttime basis. They are also taught entirely in
English with an international focus:
● Master of Financial Management and
Control (MFMC)
● Master of Business Administration
(MBA)
● Master in International Communication
Management (MICM)
We also offer an English Language
Preparatory School for those would like to
improve their English language skills before
starting a bachelor’s or master’s programme
of The Hague University of Applied Sciences
or at other institutions of Higher Education in
the Netherlands.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

During the summer and winter students
from all over the world join us to explore
society’s future in the United Nations City of
Peace, Justice and Security. Our The Hague
Summer School and The Hague Winter
School programme is a cutting edge 2- or
4-week modular course that looks at solving
global issues through connecting the public
and private sectors. It is currently the only
summer school in the Netherlands focusing
on this subject.

Visit us:

thehagueuniversity.com
Follow us:

Versie 1.0

2018
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BROCHURES | Marketingcommunicatie
A4-formaat, 210x297 mm
40 pagina’s

The Hague University
of Applied Sciences

2018-2019

WHY THE HAGUE
UNIVERSITY OF
APPLIED SCIENCES?

HERE’S WHY!
Let’s change! You. Us. The World. That’s our message at The
Hague University of Applied Sciences (THUAS). We want to
empower you to change and improve the world you live in, but
that can only happen if we work together to make a difference.

HOW WE WORK

%
%

43 full-time bachelors programmes

%

Our bachelors programmes take
3 to 4 years

%
%
%

THUAS is an innovative environment where almost 26,000
students from nearly 150 different countries come together
to share in development, networking and practice. All of our
programmes revolve around group and project work and simulate
real-life situations.

DOWNTIME

Becoming a global citizen is all about personal development. This is
why we encourage our students to take part in our extracurricular
activities, which focus on global and interdisciplinary issues.

7 masters programmes
Of which 3 are fully taught in English
Our masters programmes take
1 to 2 years

%

English Academic Preparation School
to improve your English language
and study skills to meet the entrance
requirements for one of our bachelor or
masters programmes

%

The Hague Summer and Winter School
A cutting edge 2 to 4 week modular
course for students who have at least
completed their first year bachelor
degree

During interactive classes, your lecturers will ask questions, set
assignments and encourage debates and presentations to hone
analytical skills that are critical in business.

Besides the more serious events, there are also plenty of
opportunities to socialise and just have fun. You can join one of
THUAS’s many student organisations, ranging from international
associations to the rowing club or student orchestra. Our cultural
office (ACKU) will keep you up to date with all kinds of cultural events
in The Hague.

Students and lecturers
from more than

146

different countries

25.500
students

13%

HBO universities, like THUAS, put the emphasis on
practical tuition and focus on your future career.
You’ll learn by working on ‘real life’ projects in close
cooperation with the outside world.

from abroad

%
%
%
%
%
%
%

|

The Hague University of Applied Sciences

9

10

|

We focus on training and career preparation and
work closely with professionals to make sure that our
programmes are cutting edge and industry relevant.
Businesses and institutions help design our curricula,
which means they are hands-on, solution based and
market ready. Our lecturers are working professionals,
who’ll give you a first-hand insight into their field.

7

Faculties

Business, finance and marketing
Health, nutrition and sports

4

The Hague

Delft

Zoetermeer

Sport Campus
Zuiderpark

Public management, law and safety
Social work and education
Technology, innovation and society

43

campuses in
and around
The Hague

IT and design
Management and organisation

Instagram accounts to follow
@thehagueuniversity
@sat_hhs
@thisisthehague
@interaccessnl

Bachelors
programmes

7

Masters
programmes

WO universities tend to run more theory and
research based courses and students attend larger
lectures and work independently. HBOs have a more
personal approach with smaller classes.
Please note: A THUAS bachelor will not necessarily
qualify you for a master at a WO university in the
Netherlands - you may need to take additional courses.

All our programmes are accredited by The Accreditation
Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO).

→
The Hague University of Applied Sciences

There are two types of universities in the Netherlands
- traditional research universities (WO) and
universities of applied sciences (HBO). Both offer
bachelors and masters programmes, but vary in
their teaching methods.

”

including

Our 7 study fields

|

The difference between a
university of applied sciences
and a research university

“

Studying at a university of applied sciences
suits me really well. In comparison to a research
university, the way of educating focuses more
on your skills. When you are required to do a
presentation, you will be first taught how
to present yourself. How do you make sure
people listen to you? Another difference
is the level of personal attention. My tutor
is sincerely concerned with my well-being.
Lecturers will greet you in the hallway and
know who you are.

THUAS in numbers

THUAS has campuses in The Hague, Zoetermeer and Delft, with
state of the art facilities, onsite cafés and free Wi-Fi.

8

Taylor Mae Bouwman
European Studies fast-track student
from the Netherlands

All of our courses have a strong international emphasis, with
opportunities for placements in The Hague and overseas. You can
tap into THUAS’s network and travel as far as Japan, Argentina and
the USA.

Of which 11 programmes are
fully taught in English

Our other courses

At THUAS, it’s not just about study, we’re here to help enrich
your personal growth. We encourage our students, lecturers and
partners to become world citizens - to think ‘outside the box’ and
stand their ground.

International Programmes

About her study choice

THE BIGGER PICTURE

During your degree, you’ll get the chance to gain hands-on
experience on compulsory work placements. This is your chance
to put learning into practice at a global, commercial or non-profit
organisation of your choice.

Our bachelors & masters
programmes

THUAS is a place where theory and practice meet - that’s what
makes us a university of applied sciences. During your time with
us you’ll be supported by our inspiring lecturers, fellow students
and an extensive network from the professional world. When you
finish your journey you’ll be able to apply your knowledge and
skills right away.

The Hague University of Applied Sciences

The Hague University of Applied Sciences

|

11

|

17

Bachelor Programmes

OUR BACHELORS
PROGRAMMES

International Business
and Management
Studies (IBMS)
IBMS will prepare you for a successful international business career. It provides a strong
grounding in traditional economics, covering the vital areas of marketing, sales, finance and
management. In-depth modules give you an insight into business careers, while working
with fellow international students will give you the experience of a global team.
You’ll get the chance to take part in projects and internships with international companies,
which will prepare you for a successful business career.

%
%
%

Duration: 3 or 4 years

%

Application deadline:
Non-EU/EEA: 1 May 2018
Dutch: 1 May 2018
EU/EEA: 31 August 2018

Accreditation: NVAO
Tuition fee*:
EU/EEA: € 2,006
Non-EU/EEA: € 7,900

* Tuition fees are set annually. Please check
www.thehagueuniversity.com for updated
figures.

International
Communication
Management (ICM)
We’re facing many global challenges such as climate change, migration and obesity.
Governments, organisations and citizens need to collaborate to solve these issues. Yet
trust in business and political leaders is low. If we’re to solve these issues and restore trust
in institutions, things need to change. As a communications professional, you can help
organisations use communication to create a better world.

%
%
%

Duration: 3 years

%

Application deadline:
Non-EU/EEA: 1 May 2018
Dutch: 1 May 2018
EU/EEA: 31 August 2018

Accreditation: NVAO
Tuition fee*:
EU/EEA: € 2,006
Non-EU/EEA: € 7,900

* Tuition fees are set annually. Please check
www.thehagueuniversity.com for updated
figures.

We need marketing and communications specialists that can strengthen relationships with
consumers, PR professionals who can win back the trust of stakeholders and leaders who
inspire their employees to act with integrity.
On the ICM programme, a new generation of communicators is evolving. We train critical and
creative thinkers with a global perspective and a strong international network who work for
global brands, NGOs and governments to make a positive impact.

Curriculum
Year 1

Year 2

Den Haag
La Haya
The Hague

At THUAS we currently run 43 full-time
bachelors programmes, 11 of which
are taught fully in English. Our bachelors
programmes take four years to complete,
or three years for a fast-track version.
All students get the chance to go on an
internship for one semester (half the
academic year).

A bachelor programme is a natural progression for many after high
school and that first step into higher education. They can vary in
structure, from research based to more practical courses.

Year 3

At THUAS, all of our bachelor’s degrees are founded on international
and practical approaches, personal development and academic
content. You’ll be taught through a mix of lectures, small group
seminars, tutorials, self-guided study, individual assignments and
exams, finishing with your thesis.

Year 4

Curriculum

• Marketing
• Introduction to market research
(including project)
• Mathematics
• International business and
management
• Business game
• MS Office skills (1)

• International financial accounting
(1 and 2)
• English business communication
• (1 and 2)
• Intercultural project

• Human resource management
• Business statistics (1)
• Macro-economics
• International law (1)
• Integrated project: Business plan

• Finance (1)
• Development and learning academic skills
• Electives, for example, a foreign
language: Dutch, German, French,
Portuguese, Russian, Spanish,
Korean, Chinese (languages offered
are subject to availability and
demand)

• Business statistics (2)
• Qualitative research methods
(including project)
• Marketing communications
• Business simulation project

• E-business
• English business communication
(3 and 4)
• Logistics
• Strategic management
• Management information systems

• Sales and procurement
• Finance (2)
• Cost accounting
• Management accounting
• Micro-economics
• International law (2)
• Sustainability and ethics

• Development and learning –
management skills
• Management training
• Electives, for example, foreign
languages (as above)

• Minor, for example, a foreign
language, marketing, brand
management, finance, human
resources management (HRM),
business in Asia, business in
Africa, business in Latin America,
sustainable business

• Project research-in-business
• English business communication (5)
• Global marketing and export
management

• Financial statement analysis
• Study abroad (one semester)
• Development and learning employability and intercultural skills

• Work placement (internship)

• Strategic marketing management
• Current Business Economics
• Business Intelligence

• Development and learning - career
counselling
• Finance (3)

• Final integrated project (thesis)

Communicating in a global context

Year 1

The creative project manager

Term 1

Term 2

Term 3

• Global issues, media and society
• Introduction to organisational
communication I
• Critical thinking skills
• Writing skills
• Study skills
• Talk back

• Global issues, media and society
• Introduction to organisational
communication II
• Information seeking and
processing
• Writing skills
• Study skills
• Talk back

• Communication and behaviour
• Branding and integrated marketing
communication
• Theoretical communication
research
• Design thinking project Part 1
• Practical research skills I

The communication advisor

Year 2

Term 4
• Digital communication
• Ethical communication
• Digital writing
• Design thinking project part 2

The explorer

Term 5

Term 6

• Corporate communication
• Public communication theory
• Budgeting and project
management
• Media relations

• Project public communication
• Practical research skills II
• Content analysis
• Advisory skills

Term 9

Term 10

Term 10 and 11

• Change management
• Quest project
• Advanced writing
• Practical research skills III

• Quest project
• Advanced writing
• Critical thinking in research
• Strategic Thinking

Term 7

• Final paper
• Strategic advice meeting
• Placement

Term 8

• Exchange or minors

The researcher

Year 3

For the accelerated programme, all subjects are covered in three years.

Find out more about THUAS’s bachelors programmes at
www.thehagueuniversity.com/programmes/bachelors
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The Hague University of Applied Sciences

The Hague University of Applied Sciences

Please check www.thehagueuniversity.com/ibms for the most up to date information on the curriculum.

|
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Please check www.thehagueuniversity.com/icm for the most up to date information on the curriculum.

The Hague University of Applied Sciences

thehagueuniversity.com

The Hague University of Applied Sciences

The Hague University
of Applied Sciences

2018-2019

International Programmes

OUR MASTERS
PROGRAMMES

If you’ve finished a bachelor’s degree and are
thinking about continuing your studies, or have
some work experience and want to further your
knowledge and skills, a master could be your
next step.

In the last phase of your programme, you’ll work on a thesis in close
collaboration with a company or organisation.

thehagueuniversity.com
facebook.com/thehagueuniversity
twitter.com/hagueuniversity
instagram.com/thehagueuniversity

Find out more about THUAS’s masters programmes at
www.thehagueuniversity.com/programmes/masters

26
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The Hague University of Applied Sciences

Den Haag
La Haya
The Hague

THUAS offers three globally orientated masters programmes taught
entirely in English. They take one year full-time or two years part-time
to complete and you’ll work with students and staff from different
nationalities. Part-time masters are only open to students with full
Dutch residential status.

The Hague University of Applied Sciences

youtube.com/thehagueuniversity

|
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Toelatingseisen en –advies

Aanbod van De Haagse Hogeschool in studiejaar 2018 - 2019
FACULTEIT
BESTUUR,
RECHT &
VEILIGHEID

OPLEIDING

Den Haag

Bestuurskunde/Overheidsmanagement
HBO-Rechten
Integrale Veiligheidskunde
International & European Law (Engelstalige variant van HBO-Rechten)
Public Management (Engelstalige variant van Bestuurskunde/Overheidsmanagement)
Safety and Security Management (Engelstalige variant van Integrale Veiligheidskunde)

BUSINESS,
FINANCE &
MARKETING

Accountancy
Commerciële Economie
Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)

Opleidingen 2018-2019
& studiekeuzeactiviteiten

International Business (voorheen International Business & Management Studies) (Engelstalig)
International Financial Management & Control (Engelstalige variant van Finance & Control)
Ondernemerschap & Retail Management (voorheen Small Business & Retail Management)
GEZONDHEID,
VOEDING &
SPORT

Delft

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Sportkunde
Voeding en Diëtetiek

•
•
•
•

Bedrijfskunde (voorheen Bedrijfskunde MER)
Communicatie
European Studies (Engelstalig)
Facility Management
Human Resource Management
International Communication Management (Engelstalige variant van Communicatie)

SOCIAAL WERK
& EDUCATIE

PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)

TECHNOLOGIE,
INNOVATIE &
SAMENLEVING

Bouwkunde

Pedagogiek
Social Work

Civiele Techniek

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Industrieel Product Ontwerpen

•
•
•

Mechatronica
Process & Food Technology (Engelstalige variant van Chemische Technologie)

•
•

Ruimtelijke Ontwikkeling

•
•
•
•

Technische Bedrijfskunde
Technische Natuurkunde
Toegepaste Wiskunde
Werktuigbouwkunde
1

Je hebt een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig om toegelaten te
kunnen worden tot een bacheloropleiding. Heb je een hbo- of wopropedeuse? Dan ben je toelaatbaar tot alle bacheloropleidingen aan
De Haagse Hogeschool. Voor veel opleidingen gelden specifieke
wettelijke eisen voor je havo- of vwo-profiel en je eindexamenvakken.
Deeltijdopleidingen stellen daarnaast vaak de eis dat je werkzaam
bent in een relevante functie. Specifieke informatie over de officiële
toelatingseisen van een opleiding en het instroomadvies kun je vinden
bij de opleiding van je keuze op de website van De Haagse Hogeschool.

fixusopleiding

Studiekeuzeactiviteiten
2017-2018
•

Open Dagen

•
•

•
•
•

De Haagse Hogeschool is een wereld op zich. We hebben studenten
uit meer dan 140 landen, verdeeld over 4 verschillende vestigingen
in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Op de Open Dag kan je een kijkje
nemen. Stel ook gerust al je vragen. Onze studenten en docenten
lopen rond en vertellen hun eigen verhaal. We hebben drie Open
Dagen per jaar. Ze zijn gratis toegankelijk, en je bent altijd welkom.
Alleen, met vrienden, of met je ouders. Meld je aan voor de volgende
Open Dag via dehaagsehogeschool.nl/opendag

•
•1
•

•
•
•

•

Meelopen

Jij wilt weten hoe de studie écht is. Gewoon een dagje meekijken in
het leven van een huidige student bij de studie die jou interessant lijkt.
Dat kan! Met onze meeloopdag die kosteloos en vrijblijvend door een
groot aantal opleidingen wordt aangeboden. Tijdens zo’n meeloopdag
volg je een gewone lesdag samen met iemand die al student is. Je
gaat naar zijn/haar colleges, haalt samen een broodje in de kantine en
ontmoet ook de docenten. Welke opleidingen er meedoen en hoe je je
aan kunt melden vind je op dehaagsehogeschool.nl/meelopen

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Proefstuderen

•

Ook tijdens onze proefstudeerdagen kan je een dagje ervaren hoe
een studie is. Het verschil met de meeloopdag? Het programma van
de proefstudeerdag is speciaal voor jou op maat gemaakt. Je volgt
dus niet de standaardlessen, maar lessen die de docenten hebben
samengesteld om jou een beeld van de studie te geven. Ze laten je
kennismaken met verschillende soorten lessen, bijvoorbeeld een
hoorcollege. Net als de meeloopdag is ook de proefstudeerdag gratis
te volgen. Meer informatie over onze proefstudeerdagen en hoe je je
aan kunt melden vind je op dehaagsehogeschool.nl/proefstuderen

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Onze bacheloropleidingen worden aangeboden in verschillende
onderwijsvormen (zie tabel op pagina 2):

Bachelor

Dit is een internationale titel die je mag gebruiken na een succesvol
afgeronde bachelorstudie (van 3 of 4 jaar) aan de hogeschool of
universiteit. Als je je bachelordiploma hebt behaald dan kun je
gaan werken of je kunt kiezen voor een masteropleiding.

Master

Een masteropleiding is een vervolg op een bacheloropleiding. Deze
masterfase duurt één of twee jaar. Masteropleidingen vind je op
zowel universiteiten als op hogescholen. Ook De Haagse Hogeschool
biedt een aantal (beroepsgerichte) masteropleidingen aan.
Ons master aanbod vind je op onze website.

juiste studiekeuze.

Studiekeuzeworkshop

Twijfel je over je studiekeuze of heb je nog geen idee
welke studie te kiezen? Tijdens de studiekeuzeworkshop
krijg je door middel van creatieve opdrachten meer inzicht
in je opleidingskeuze. Wil je weten wanneer de workshops
plaatsvinden en hoe je kunt aanmelden? Bezoek de
website.
dehaagsehogeschool.nl/studiekeuzeworkshop

Aanmelden en de
studiekeuzecheck van
De Haagse Hogeschool
Als je een opleiding wilt volgen aan De Haagse Hogeschool
en je voldoet aan de toelatingseisen van die opleiding, dan
vinden wij dat natuurlijk een uitstekende keuze. Voor je bij

ons kunt komen studeren, moet je je eerst goed oriënteren
en tijdig aanmelden. Als je je keuze gemaakt hebt, dan zijn
de volgende stappen noodzakelijk

1

DigiD aanvragen

www.digid.nl

Ga in gesprek met de studiekeuzeadviseur

Wil je jouw vragen of twijfels in een persoonlijk gesprek
bespreken, dan ondersteunt de studiekeuzeadviseur je
graag met een onafhankelijk advies. Ze kijkt samen met
jou naar je interesses en ambities. Je maakt een afspraak
via het intakeformulier op de website.
dehaagsehogeschool.nl/studiekeuzegesprek

digid.nl

2

Bezoek de website van De Haagse
Hogeschool

Op de website vind je interessante video’s en alles
over de opleidingen die De Haagse Hogeschool aanbiedt.
Lees meer over stages, vakken, toelatingseisen, minors,
studiefaciliteiten, loopbaanbegeleiding, etc. Of neem
contact op met docenten en/of studenten van een
opleiding als je vragen hebt.
dehaagsehogeschool.nl

Aanmelden via Studielink

1

Doe de studiekeuzetest

Heb je geen idee wat je wilt? De studiekeuzetest helpt
je om erachter te komen wat jij het allerleukst vindt.
Let op! Deze test is niet de verplichte Studiekeuzecheck,
deze ontvang je namelijk alleen als je je hebt aangemeld
voor een opleiding. Je kunt de studiekeuzetest maken op
dehaagsehogeschool.nl/studiekeuzetest

studycareer@hhs.nl
070 445 85 95

Als je nog geen DigiD hebt, vraag je deze
aan via www.digid.nl. Je hebt namelijk een
DigiD nodig om je aan te melden. Let op:
de aanvraag duurt ongeveer een week.

MEI
2018

3

Meld je uiterlijk 1 mei 2018 aan via
www.studielink.nl. Ook als je nog geen
diploma op zak hebt, kun je je al via deze
website aanmelden.
studielink.nl

Studiekeuzecheck

31

MEI
2018

Na de aanmelding in Studielink moet je verplicht de Studiekeuzecheck doen. Dit is een
online vragenlijst om inzicht te krijgen in jouw
studiekeuzeproces (het is geen toelatingstest). Binnen een week na je aanmelding,
ontvang je van De Haagse Hogeschool een
uitnodiging per e-mail met daarin jouw persoonlijke link naar de studiekeuzecheck. De
invuldeadline is 31 mei 2018. Meer informatie
over de Studiekeuzecheck is te vinden op:
dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuzecheck

Meet & Match dagen

Om er zeker van te zijn dat je de juiste studiekeuze maakt, neem
je vervolgens deel aan de Meet & Match dagen in juni 2018. Het
doel van het Meet & Match programma is om je een goed beeld te
geven van de inhoud en het niveau van de opleiding, hoe het is om
te studeren op het hbo en om kennis te maken met docenten en
studenten. Na het afronden van je Studiekeuzecheck krijg je per
mail een uitnodiging voor deelname aan de Meet & Match dagen.
LET OP: de Studiekeuzecheck wordt niet aangeboden bij een aanmelding voor de opleiding Huidtherapie en HBO-V, omdat deze voltijd
opleidingen een fixus en selectie hebben. De uiterste aanmelddatum
in Studielink voor deze voltijd opleidingen is 15 januari 2018.

Opleidingen 2018-2019
& studiekeuzeactiviteiten

Kom naar De Haagse Hogeschool

Met 44 (voltijd-, deeltijd- en duale) bacheloropleidingen en 10 masters verdeeld over 4 verschillende vestigingen in
Den Haag, Delft en Zoetermeer, valt er op De Haagse Hogeschool veel te kiezen. Daar geven we je graag wat uitleg bij.

De Associate degree (Ad) is een tweejarige studie in het hoger
beroepsonderwijs (hbo) en zit qua niveau tussen een mbo-4 en een
hbo-bachelor in. Als je de Associate degree hebt afgerond, kun je
met je wettelijk erkende diploma doorstromen naar de vervolgfase
van de hbo-bachelor, of gaan werken.

studiekeuzeactiviteiten die erop gericht zijn
om jou te ondersteunen bij het maken van de

Loop eens langs bij het Study & Career Centre in
Ovaal 1.02 (bovenaan trap 4) op de hoofdvestiging
of bereik ons via:

•
•
•
•
•
•

•

Ons opleidingsaanbod
Associate degree (Ad)

idee wat je wilt gaan studeren of twijfel je nog?
Het Study & Career Centre organiseert diverse

Contact

•

•

Je eigen bedrijf beginnen. De burgemeester van Den Haag worden.
Een speech houden voor de Verenigde Naties. In het Chinees. Kortom:
worden wat je wilt. Doen wat je leuk vindt. Dat kan jij ook. Daar geloven
wij in. En we helpen je daarbij. Door je niet alleen voor studiepunten op
te leiden, maar ook stil te staan bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Zodat
je na je studie uit eigen overtuiging je weg vervolgt. Ga met ons mee op
reis. We zijn met 26.000 studenten uit meer dan 140 landen. Samen gaan
we op zoek naar nieuwe antwoorden. En veranderen we jouw wereld.
So let’s change. You. Us. The world.

ONDERWIJSVORMEN

Bij het Study & Career Centre van De Haagse

Hogeschool kun je terecht met al jouw vragen
over studiekeuze en carrière. Heb je nog geen

4

de fixus geldt alleen voor de voltijd

OPLEIDINGSNIVEAUS

Hulp bij studiekeuze

•
•
•
•

•

Projectleider Techniek

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Industrial Design Engineering (Engelstalige variant van Industrieel Product Ontwerpen)

•

•
•
•
•
•
•

Elektrotechniek

* Onder voorbehoud van wijzigingen

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Communication and Multimedia Design
Communication and Multimedia Design/User Experience (Engelstalig)

Associate 4 jaar 3 jaar 2 jaar
degree

•
•
•
•
•
•

•

HBO-ICT

deeltijd

•
•
•
•
•
•

•
•

Mens en Techniek

duaal

•
•
•

•

HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)

voltijd

•
•
•

International Sport Management (Engelstalige variant van Sportkunde)

MANAGEMENT &
ORGANISATIE

Zoetermeer

•
•
•
•
•
•

HALO (Opleiding tot leraar 1e graad Lichamelijke Opvoeding)
Huidtherapie

IT & DESIGN

Sportcampus
Zuiderpark

Open Dagen

Proefstuderen

zaterdag

donderdag

4 november 2017
10.00 – 14.00 uur

Voltijd

zaterdag

Als voltijdstudent volg je overdag lessen of colleges, loop je stages
en doe je aan zelfstudie. Er wordt van je verwacht dat je gemiddeld
40 uur per week besteedt aan je studie.

3 februari 2018
10.00 – 14.00 uur

Duaal

vrijdag

Een duale opleiding is een combinatie van studeren en werken. Je
bent in dienst bij een bedrijf of organisatie. Bij sommige opleidingen
start je meteen met de combinatie werken en studeren. Andere
opleidingen schakelen halverwege over op duaal studeren.

6 april 2018
16.00 – 20.00 uur
dehaagsehogeschool.nl/
opendag

Deeltijd

Deeltijdstudenten gaan in het algemeen één of twee (vaste) avonden
per week naar de hogeschool. Bij sommige opleidingen krijg je
overdag college. Als deeltijdstudent combineer je studeren vaak
met een (volledige) baan. In de meeste gevallen moet je tijdens je
opleiding relevante werkervaring opdoen.

30 november 2017
vrijdag

1 december 2017
donderdag

8 maart 2018
vrijdag

9 maart 2018
dehaagsehogeschool.nl/
proefstuderen

Aanmelden &
Studiekeuzecheck
Aanmelden voor

1 mei 2018 1

Studiekeuzecheck
invullen uiterlijk

31 mei 2018

dehaagsehogeschool.nl/
aanmeldenvoor1mei

Bereikbaarheid
De Haagse Hogeschool
op social media

Volg de De Haagse Hogeschool of de
opleiding van je interesse en blijf op de
hoogte.

Den Haag
hoofdvestiging

Vestiging
Sportcampus Zuiderpark

Vestiging Delft

Vestiging Zoetermeer

Johanna
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

Meester P. Droogleever
Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

facebook.com/dehaagsehogeschool
twitter.com/dehaagse

instagram.com/thehagueuniversity

youtube.com/dehaagsehogeschool

1
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Общие условия
приема
Bachelors programmes

The Hague University
of Applied Sciences

2018-2019

Чтобы подать заявление на программу
подготовки бакалавров, необходимо
иметь диплом, эквивалентный
диплому HAVO или VWO согласно
нидерландской системе образования.
Оценка соответствия критериям
приема для абитуриентов, не имеющих
нидерландского диплома, проводится
согласно принципам признания
дипломов организации Nuffic (www.
nuffic.nl).

Let’s change! You. Us. The World. Это слоган Гаагского

университета прикладных наук (THUAS). Мы хотим, чтобы у Вас
была возможность изменить мир к лучшему, но этого можно
добиться только совместными усилиями.

университетов: университеты
прикладных наук и традиционные

теория всегда идет рука об руку с практикой. Обучаясь у нас, Вы

исследовательские университеты.
Будучи университетом прикладных

окончания учебы Вы сразу же сможете применить полученные
знания и навыки на практике.

внимание профессиональному
обучению и подготовке к будущей

THUAS – это университет прикладных наук, поэтому здесь

всегда можете получить поддержку опытных преподавателей,
сокурсников и профессионального сообщества. После

Международные программы

В системе высшего образования
Нидерландов существуют два типа

Наша работа

Город

Сотрудники THUAS заинтересованы
не только в Вашем обучении, но и в
личностном росте. Мы стремимся
к тому, чтобы наши студенты,
преподаватели и партнеры были
настоящими «гражданами мира»,
свободными от стереотипов и
предубеждений и способными
отстаивать свое мнение.

Гаага – это город правосудия и
мира, политический и культурный
центр Нидерландов. Именно
здесь расположены Дворец Мира,
Международный Суд, Бинненхоф
(здание парламента), 115 посольств и
консульств, офисы международных
компаний, таких как Shell, Siemens
и ING, а также многочисленные
международные неправительственные
организации.

Во время интерактивных занятий
преподаватели задают наводящие
вопросы и дают специальные
задания. Дискуссии и презентации
помогают развивать аналитическое
мышление, столь необходимое в
профессиональной деятельности.

Гаага – это небольшой дружелюбный
город, открытый для гостей со всего
мира. В городе царит атмосфера
культуры и творчества, поэтому
здесь каждый студент найдет себе
развлечения по вкусу – от галерей с
работами голландских мастеров до
живописных пляжей, парков и модных
ночных клубов.

наук, Гаагский университет
THUAS уделяет основное

профессиональной деятельности.

Гаагский университет
прикладных наук в цифрах
Студенты и
преподаватели из
более чем

146

стран мира

25.500
студентов

в том числе

13%

7

факультетов

4

кампуса на
территории
и за
пределами
Спортивный Гааги
кампус
Зюдерпарк
Делфт

Зутермер

43

программы
бакалавриата

7

магистерских
программ

Все наши программы обучения аккредитованы Организацией
аккредитации Нидерландов и Фландрии (NVAO).

Den Haag
La Haya
The Hague
Гаага

Плата за обучение и стипендии

Как подать заявку

Обучение на бакалаврских и магистерских программах для
студентов из ЕС/ЕЭС и других стран платное, однако учащимся
предлагается множество кредитов, грантов и стипендий. Узнайте,
предоставлются ли какие-либо стипендии в вашей стране. Также
рекомендуется узнать, имеете ли вы право подавать заявку на
получение Стипендии THUAS для талантливых граждан мира
(THUAS’s World Citizen Scholarship) или стипендии Holland Scholarship.
Стоимость обучения для студентов, проживающих в странах ЕС
и ЕЭЗ, составляет 2 006 евро* в год. Для большинства студентов,
проживающих за пределами ЕС и ЕЭЗ, стоимость обучения
составляет 7 900 евро*. Стоимость обучения в магистратуре
варьируется от 15 750 евро* до 18 500 евро*.

Чтобы ознакомиться с процедурой приема на программу
подготовки бакалавров, посетите веб-сайт
www.thehagueuniversity.com/application-procedure или
свяжитесь с Центром приема студентов по тел. +31 (0)70 445 85 85.
Если Вас интересуют наши магистерские программы, Вы можете
связаться с Академией магистерских и профессиональных
программ по телефону +31 (0)70 445 89 00 или электронной почте
info-masters@hhs.nl.

*Актуальную информацию о стоимости обучения см. на странице
www.thehagueuniversity.com/tuitionfees Стоимость обучения
меняется каждый год.
Узнать больше о стипендиях и стоимости обучения можно
на странице www.thehagueuniversity.com/financing-yourbachelor-study

Свяжитесь с нами
Познакомьтесь с нами лично
Хотите взглянуть на главный кампус
THUAS изнутри? Наши студенты с
радостью проведут для Вас общую
экскурсию, чтобы Вы могли оценить
преимущества нашего университета
сами.
Напишите нам на sat@hhs.nl

Дни открытых дверей

Дни открытых дверей в THUAS –
прекрасная возможность узнать
о наших программах обучения,
лично пообщаться со студентами
и преподавателями и посетить наш
великолепный кампус.
Расписание предстоящих дней
открытых дверей можно узнать на
странице www.thehagueuniversity.
com/open-day
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Магистратура

Условия приема на магистерские
программы отличаются в зависимости
от курса, однако все абитуриенты
должны быть в возрасте 22 лет и

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

Международный финансовый менеджмент
и контроль
Здесь студенты изучают экономику
предприятий, чтобы в будущем занять
должность финансового контролера,
менеджера проектов или менеджера по
управлению рисками.

Международное государственное
управление
Эта программа готовит специалистов в сфере
государственного управления и политической
деятельности.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ, ПИТАНИЯ И
СПОРТА

Управление международным спортом
Обучаясь на этой программе, вы получите
все необходимые навыки управления в
сфере международного спорта, в частности,
спортивном маркетинге, политике в области
спорта и влиянии спорта на общество.
Дизайн пользовательского опыта
Эта программа посвящена изучению опыта,
эмоций, ценностей и целей людей, а также
изменений, которые происходят в жизни людей
с развитием технологий.

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И
ОРГАНИЗАЦИИ

Страноведение Европы
Здесь можно получить необходимые навыки
в области международных коммуникаций,
чтобы сделать карьеру в сфере европейской
политики или международного маркетинга.
Управление международными
коммуникациями
Эта программа подготовит вас к
профессиональной деятельности в
сфере внешних и внутрикорпоративных
коммуникаций.

Более подробную информацию о
программах и процессе подачи заявки
см. на сайте www.thehagueuniversity.
com/enrolment

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Международный бизнес и управление
В рамках этой программы студенты получают
знания и навыки в сфере экономики,
маркетинга, продаж, финансов и управления.

старше и иметь минимальный опыт
работы в соответствующей сфере.

Другие курсы

Заявки на обучение в Летней и Зимней
школе в Гааге могут подавать все
студенты, которые закончили как
минимум первый курс бакалаврской
программы или уже имеют степень
бакалавра. Вы должны хорошо владеть
английским языком (уровень В2 или
выше) и, что не менее важно, иметь
достаточную мотивацию к обучению.

Международное и европейское право
Эта программа готовит студентов к
предоставлению юридических услуг
государственным и частным клиентам в
международной правовой среде.

Управление безопасностью
Эта программа посвящена вопросам
безопасности граждан, организаций и
общественных мест.

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК,
ИННОВАЦИЙ И ОБЩЕСТВА

Машиностроение и промышленное
проектирование
В рамках этой программы вы сможете
развить творческие, технические и
предпринимательские навыки, необходимые
для деятельности в сфере инноваций.
Технология обработки и пищевых продуктов
Программа объединяет науку и технологию
с практическими проектами, благодаря
чему студенты получают необходимую
квалификацию для работы в международных
компаниях, специализирующихся на
производстве бытовых товаров.
Более подробную информацию см. на
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

The Hague University
of Applied Sciences

Магистр делового администрирования (MBA)
Наша программа MBA помогает отточить
деловые качества и стратегические навыки
студентов и подготовить их к успешной карьере
менеджера или руководителя высшего звена.
Магистр финансового менеджмента и
контроля MSc (магистр наук)
Эта программа поможет развить навыки,
необходимые для работы в сфере финансовых
услуг , а также в банковском секторе в качестве
финансового директора.
Магистр управления международными
коммуникациями (MA)
Здесь вы научитесь разрабатывать и внедрять
комплексные коммуникационные стратегии, а
также управлять ими.
Более подробную информацию см. на
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

ДРУГИЕ КУРСЫ
Летняя или Зимняя школа в Гааге
2- или 4-недельная программа, направленная на
поиски решения актуальных мировых проблем,
таких как бедность, загрязнение окружающей
среды, экологический и экономический
кризис, путем установления связи между
государственным и частным сектором.
Подготовительная программа изучения
английского языка для академических целей
(Подготовительная школа)
В рамках этой программы вы сможете
повысить уровень владения английским
языком и улучшить навыки обучения, чтобы
соответствовать вступительным требованиям
для обучения по международным программам.
Более подробную информацию см. на
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

2018-2019

Международные программы

Подробную информацию о подаче заявки на Подготовительную
программу изучения английского языка для академических
целей (подготовительная школа) можно узнать на странице www.
thehagueuniversity.com/prepschool или по электронной почте
prepschool@hhs.nl.
На сайте www.thehaguesummerschool.com можно подать заявку
на обучение в Летней или Зимней школе в Гааге.

Виза

Возможно, до истечения срока регистрации Вам потребуется
подать заявление на получение визы и разрешения на
жительство. Посетите раздел www.thehagueuniversity.com/
residence-permit-and-visa, свяжитесь с Центром приема
студентов по тел. +31 (0)70 445 85 85 или отправьте письмо на
адрес csi@hhs.nl.

Если Вы хотите обучаться в Гаагском университете прикладных наук (THUAS),
Вы можете связаться с нами разными способами. Выбор образования – один
из важнейших шагов в жизни человека, поэтому мы сделаем все возможное,
чтобы помочь Вам в этом.

Знакомьтесь с нами в любой
стране мира

Вам необязательно лететь в Гаагу,
чтобы узнать о наших англоязычных
программах подготовки бакалавров
и магистров. Наоборот — мы сами
предоставим вам эту информацию.
Встречайте нас на международных
образовательных ярмарках в своей
стране — мы посещаем даже такие
далекие страны, как Вьетнам и Мексика.
Вы можете пообщаться с нашими
представителями по всему миру и
узнать подробную информацию о
программах обучения и процедуре
поступления. В число наших студентов
входят жители таких стран, как
Азербайджан, Албания, Болгария,
Бразилия, Великобритания, Венгрия,
Вьетнам, Греция, Грузия, Индонезия,
Ирландия, Казахстан, Китай, Латвия,
Литва, Мексика, Молдова, Нигерия,
Польша, Россия, Румыния, Словакия,
Украина, Хорватия, Чехия, Эстония,
Южная Корея.

www.thehagueuniversity.com

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Если Вас интересует трехлетняя
программа подготовки бакалавров,
обратитесь к нашему уполномоченному
партнеру Study Group на сайте www.
hollandisc.com.

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ФИНАНСОВ И
МАРКЕТИНГА

ФАКУЛЬТЕТ ИТ И ДИЗАЙНА

иностранных

Гаага

Кандидаты из ЕС/ЕЭС, которые
не обладают соответствующими

международными квалификациями,
могут поступить в университет
на четырехлетнюю программу
бакалавриата, сдав вступительный
тест 21+ (www.thehagueuniversity.
com/21plus).

Знакомьтесь с нами онлайн

Станьте частью сообщества THUAS и
общайтесь с другими студентами через
социальные сети.
Следите за нашими новостями
на www.facebook.com/
thehagueuniversity
Смотрите наши видео на www.
youtube.com/thehagueuniversity
Подпишитесь на нашу страницу
в Instagram www.instagram.com/
thehagueuniversity
Подпишитесь на наши публикации
в Твиттере www.twitter.com/
hagueuniversity
Не забудьте поставить в
своих публикациях хэштег
#thehagueuniversity!

Den Haag
La Haya
The Hague
Гаага

The Hague University
of Applied Sciences
Johanna Westerdijkplein 75
Овальный зал 1.02
2521 EN The Hague
The Netherlands
+31 (0)70 445 85 95
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Become a friend

Een onbekende sport
op de kaart zetten

Kom naar de informatiebijeenkomst op 6 december!

Workshops Friends4Future
Woensdag
6 december 2017
15.00 - 17.00
Slinger 2.57

Heb je een fysieke beperking of heb je ervaring met

Binnen dit project ontdek je samen met andere studenten

aan De Haagse Hogeschool voor jezelf en deze groep

persoonlijke en professionele skills uit te breiden.

iemand met een fysieke beperking en wil je het studeren
studenten leuker en makkelijker maken? Geef je dan op

voor Friends4Future! De workshops vinden plaats op 11
en 25 januari en op 8 februari. Meld jezelf aan via

Friendsprojects@hhs.nl of vraag naar meer informatie!

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

wat jij de wereld te bieden hebt en krijg je de kans om je
Friends4Future biedt jou meerdere workshops en
activiteiten. Hiermee wordt je opgeleid tot

‘ervaringsdeskundige’ en zet je de kennis en ervaring in
binnen de HHS om anderen te helpen.

Versie 1.0
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Oud-student Arash Sohrabie bekijkt de wereld graag vanuit verschillende perspectieven.
Hij hoopt dat ‘zijn’ sport calisthenics ooit olympisch wordt. Je leest zijn verhaal op
www.hhs.nl/kanjijook
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Studiekeuzeworkshops

Ons onderwijs

Hoe maak je de juiste studiekeuze?
Kies een workshop die past bij jouw studiekeuzefase. Ga naar de website voor meer
informatie en om je aan te melden.

Een studie kiezen,
hoe doe je dat?

Schrijf je in voor een van onze
studiekeuzeworkshops!

Workshop Fase 1

Workshop Fase 2

Workshop Fase 3

ORIËNTATIE

VERKENNEN

VERDIEPEN/ BESLISSEN

Help… ik weet niet wat ik wil!
Waar begin je bij het kiezen van
een opleiding die bij je past? Wie
ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

Je hebt nog geen idee welke
opleidingen bij je passen. Ga in
deze workshop aan de slag met
een professionele interessetest!

Help… ik moet beslissen! Je hebt je
georiënteerd maar om de definitieve
keuze te maken ga jij in deze workshop de voor- en nadelen nog eens
extra goed bekijken.

Aantal deelnemers:
Max. 12 deelnemers
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

Aantal deelnemers:
Max. 20 deelnemers
Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Aantal deelnemers:
Max. 12 deelnemers
Tijd: 14.00 – 16.30 uur

ALGEMEEN
Voor wie: eindexamenkandidaten mbo, havo/vwo en voor (ex-)hbo-studenten
Waar:
De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag
Kosten: geen

Study & Career Centre
Ovaal 1.02 (1e etage, boven de hoofdingang)
070 – 445 85 95
studycareer@hhs.nl
hhs.nl/studiekeuze

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Afspraken ma t/m vr van 09.00 - 17.00 uur
Frontoffice open ma t/m do 11.00 - 15.00 uur

Let’s change. You. Us. The world!
Dat is de uitnodiging van De Haagse Hogeschool aan iedereen.
Wij willen de wereld waarin wij leven samen veranderen,

verbeteren. Door grenzeloos denkende wereldburgers op
te leiden, die stevig in hun schoenen staan en zo uit eigen
overtuiging de wereld tegemoet treden. Want wie echt

betrokken is, weet dat we nieuwe antwoorden nodig hebben.

In onze globaliserende kenniseconomie en
-samenleving bestaat sterke behoefte aan
breed opgeleide hbo-ers, die de wereld met
open vizier tegemoet treden en zich blijven
ontwikkelen. We hebben wereldburgers nodig,
die kunnen omgaan met diverse en voortdurend veranderende contexten en daarin het
verschil kunnen maken. De reis die studenten
maken naar hun einddiploma, met behulp van
deskundige, bevlogen en betrokken docenten,
vindt plaats in een uitdagende en inspirerende
context. Met aan de ene kant de verschillende
verwachtingen en achtergronden van de
studenten en aan de andere kant de verwachtingen over de afgestudeerde wereldburger.
In onze onderwijsvisie hanteren we daarom
drie principes met ijkpunten voor de ontwikkeling van ons onderwijs de komende jaren:
1. Elke afgestudeerde verlaat De Haagse
Hogeschool als wereldburger.
2. Inclusiviteit kenmerkt ons onderwijs.
3. Ons onderwijs is activerend, uitdagend
en studeerbaar.

Onze lokaties
Den Haag

Delft

Zoetermeer

Sportcampus
Zuiderpark

Facts &
figures

53,9%

Nederlandse

Ons onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is -naast onderwijsde andere onmisbare taak van De Haagse
Hogeschool. Daarmee versterken en innoveren
wij ons onderwijs, de beroepspraktijk en de
maatschappij. We geven ons onderzoek vorm
in nauwe samenwerking met het onderwijs en
in co-creatie met de beroepspraktijk, nationaal
en internationaal. Wij kiezen als netwerkhogeschool voor onderzoeksplatforms om kennis te
ontwikkelen en te delen. Onze focus ligt daarbij
op vier thema’s: ‘The Next Economy’, ‘Goed
Bestuur voor een Veilige Wereld’, ‘Kwaliteit van
Leven: Mens en Technologie’ en ‘Connected
Learning’. De resultaten van ons praktijkgericht onderzoek dragen bij aan het oplossen
van concrete vraagstukken in samenleving,
beroepspraktijk en onderwijs.
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag

25.500
studenten

31,6%

14,5%
westerse

niet-westerse

140
333

nationaliteiten

exchange partners

7

Faculteiten

60

Bachelor
opleidingen

8

Master
opleidingen

25

Lectoraten

dehaagsehogeschool.nl
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Voeding en Diëtetiek
VOEDING EN DIËTETIEK

Flexibel programma – Deeltijd

Jij maakt graag de wereld
gezonder met adviezen over
passende voeding. Je bent
niet bang om hard te werken en

bent praktijkgericht. Tijdens de
deeltijdopleiding Voeding en
Diëtetiek school je je binnen vier
jaar om naar voedingsdeskundige
of diëtist.

Op basis van je kennis, achtergrond en ervaring
en eerder behaalde diploma’s is het mogelijk
versneld toetsen af te leggen, zonder onderwijs
hiervoor te hebben gevolgd. Onderwijs op
maat dus en met als resultaat een verkorte
studieduur. Aan het begin van de opleiding plan
je samen met je studiecoach de route die je gaat
volgen.

Deeltijd opleiding met flexibel
programma

De opleiding Voeding en Diëtetiek van De
Haagse Hogeschool start in 2017 met een totaal
vernieuwde deeltijd opleiding die je maximale
vrijheid biedt bij de inrichting en planning van
je studie. Het opleidingsprogramma zit zo in
elkaar dat je zoveel mogelijk zelf kan kiezen op
welke manier je studeert, in welke volgorde je
de onderdelen van het programma volgt en hoe
snel je studeert.

modulen nog enigszins beperkt. Maar er is
beslist wel een passend aanbod voor iedereen.

te kiezen. De opleiding houdt dus rekening met
verschillen tussen studenten.

Individuele vrijheid in aanpak

Versnellen

De opleiding is gebouwd rond ‘leeruitkomsten’.
Voor elke module is precies gedefinieerd welke
‘leeruitkomsten’ je moet behalen, dus welke
kennis en vaardigheden je moet beheersen.
Die worden getoetst. Hoe je je op die toets
voorbereidt, kun je zelf bepalen. Je hebt de
keuze uit leeractiviteiten op school, online en/of
leren op de werkplek.
Je bent niet verplicht om lessen te volgen. Er
worden boeken, artikelen en digitale bronnen
opgegeven die je bij zelfstudie kunt gebruiken,
maar je kunt ook andere bronnen benutten. Het
principe is dat je vrij bent om je eigen leerweg

Je kunt het programma in verschillend tempo
doorlopen. Het standaardprogramma is vier jaar,
maar je kunt de opleiding ook in twee of drie jaar
afronden, afhankelijk van je vooropleiding en
-kennis.

Ondersteuning door een
studiecoach

Een studiecoach ondersteunt je bij de planning
van je studie. Tijdens het volgen van de eerste
onderwijseenheid wordt in een gesprek met je
studiecoach vastgelegd hoe je programma eruit
gaat zien.

Onderdelen van het programma

Het totale programma bestaat uit acht modulen
van elk 30 studiepunten. Iedere module is
verdeeld in onderwijseenheden, deze hebben
bijna allemaal een omvang van 10 studiepunten

Flexibiliteit in volgorde

De opleiding start met de propedeuse, die
bestaat uit twee modulen. Als je die hebt
afgerond, heb je je propedeuse behaald. In de
hoofdfase ben je in principe vrij om de volgorde
te bepalen van de overige 6 modules. Het leren
in de praktijk is onderdeel van alle modules.
Voor het komende studiejaar is de keuze uit

% Bachelor
% Den Haag,

hoofdvestiging

Voeding en Diëtetiek

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

% 2,5 tot 4 jaar
% 240 ECTS
% Bachelor of Science

Gezondheid en voeding als je
(toekomstig) werkterrein

Je hebt al wat jaren werkervaring, maar het
blijft kriebelen: alles wat met gezondheid
en voeding te maken heeft. Dit interessante
beroepenveld vol wisselende trends spreekt
je aan. De banen liggen niet voor het oprapen,
maar jij houdt wel van een uitdaging. Jij hebt
zin in een carrièreswitch, in meer verdieping.
De wereld gezonder maken, dat zie jij jezelf wel
doen. Een nieuw dieet ontwikkelen voor mensen
met darmklachten, voorlichting geven aan
jongeren over voeding, of een gezonde snack
ontwikkelen? Dat is slechts een kleine greep van
wat je leert tijdens de deeltijdopleiding Voeding
en Diëtetiek.

Proeven?

Wil je ervaren hoe het is om Voeding en Dietetiek
te studeren aan De Haagse Hogeschool?
Kom dan Proefstuderen. Neem je graag een
kijkje op De Haagse Hogeschool en ga je graag
in gesprek met studenten en docenten van de
opleiding Voeding en Dietetiek? Bezoek onze
Open Dag. Meld je aan voor het Proefstuderen
en de Open Dag via onze website www.hhs.nl

Flexibel programma – Deeltijd

Open dagen 2017

Vrijdag 7 april 2017
Hoofdvestiging 16.00 - 20.00 uur

Open Avond Deeltijdopleidingen

Maandag 20 maart 2017
Hoofdvestiging 18.00 - 21.00 uur

Meer weten?

Het programma is in ontwikkeling. Meer
informatie over de nieuwe deeltijdopleiding kun
je vinden op www.dehaagsehogeschool.nl/
opleidingen/bachelors/voeding-en-dietetiekdeeltijd
Heb je nog vragen? Neem dan contact op via
vd-deeltijd@hhs.nl

% Bachelor
% Den Haag,

hoofdvestiging

% 2,5 tot 4 jaar
% 240 ECTS
% Bachelor of Science

dehaagsehogeschool.nl
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Research platform

GOOD GOVERNANCE
FOR A SAFE WORLD

Change and choice

Cross-fertilization

Many changes in modern society are improvements. Many
of the barriers formed by national borders, both physical
and cultural, that used to hamper the movement of people,
goods and services, have come down, particularly across
Europe. Tourists, businesspeople and immigrants are crossing
borders more easily than ever before. For many, this newfound freedom translates into more choices and greater
prosperity. In addition, more international cooperation creates
opportunities to solve the issues facing us in the 21st century.

The Hague University for Applied Sciences (THUAS) wants to
contribute to the study and strengthening of our global society.
Professional research is of increasing importance in the task
we’ve set ourselves. As a networking university we host research
groups, centres of expertise and research platforms like Good
Governance for a Safe World. We attach much importance
to cross-fertilization between these entities, all of which also
interact with outside stakeholders and inside programs.

ABOUT US

Other side of the coin

It’s a given. We live in a world that is constantly changing.
To examine three areas where those changes are

particularly manifest, we have created a research platform,
Good Governance for a Safe World. The three themes
in question are global cities, new risks and complex

governance. Our objective at The Hague University for

Applied Sciences is to develop the knowledge required

to educate the professionals of the future and to renew
the professional practice. The platform combines the

resources of research groups of researchers, lecturers and

Of course this is not the whole story. Globalization evokes
skepsis and animosity. It is a selective phenomenon, which
enhances inequality both within and between countries. Brexit
has become a reality and a growing number of refugees and
migrants is knocking on the gates of Europe. Fear of terrorism
and unfettered immigration awakens feelings of nationalism
and xenophobia. Hungary, which has erected fences to stop
refugees from entering the country, is a case in point.

Fluid networks
In many countries, the influence of traditional values and
communities is diminishing. Individuals enjoy a lot more
freedom, but they have to pay the price. Today’s fluid,
horizontal networks afford less support and security than
the smaller, closed communities of the past. The good news
is that those networks provide many opportunities to jointly
fight hunger, provide care and generate clean energy, to name
just a few examples. What’s more, the shifts and changes are
supported by modern technology and improved education,
which can further emancipation.

professionals from both inside and outside the university.

Three themes
Pooling the resources of research groups, lecturers, professional
researchers and students, the platform sets out to study some
pertinent questions. Three major themes have been selected:
global cities, the new risks facing contemporary society, and
the complexities of its governance. Along with various partners
and stakeholders, our research groups for Metropolitan
Development, Urban Metabolism, Smart Sensor Systems,
Energy and the Built Environment, Cyber Security & Safety,
Networks & Systems Cyber Security, Cyber Security in
SME, Public Governance and the new groups on Multilevel
Regulation*, Governance of Risk*, UN Studies: Peace &
Security* and the Changing Role of Europe* are contributing
to the platform.

Stakeholders
We are eager to share the fruits of our research both inside and
outside the university. Therefore we are very pleased that a
number of organizations from the worlds of academia, business
and the public sector have agreed to lend their support and
help us achieve our goals. The platform’s local stakeholders
include several districts of the City of The Hague, the city
itself, the city of Zoetermeer and the Rotterdam The Hague
Metropolitan Area. In addition, we are supported by the Dutch
Ministries of Education and Internal Affairs, the Institute for
Financial Crime and the Financial Intelligence Unit, The Hague
Academic Coalition and The Hague Security Delta (HSD).
* expected for 2018

SOME EXAMPLES

% Research on the city as a focal point of emancipation,
diversity and new forms of governance

NEW RISKS

% Applied research on issues and opportunities on

A few years ago, the number of people living in urban areas
surpassed the world’s total rural population. Worldwide,
there are now over a thousand cities with more than half a
million inhabitants and both the number of cities and their
populations continue to grow. Globalization coupled with
individualization strengthens the function of these urban areas
as dynamic hubs buzzing with activity and offering untold
social and economic opportunities. The city that never sleeps
is here to stay.

Increasing globalization has led to a tremendously diverse
urban population. Whatever their social, cultural and economic
needs and backgrounds, these billions of citizens look to their
local authorities to create the right civic environment for them
to fulfil their potential.
Our platform addresses the question of how global cities can
live up to these high expectations. We study the opportunities
and challenges they are likely to encounter, what might be
effective structures of governance and which role technology
can play on the rocky road to a better and safer urban
environment.

Expert opinion

“

The distinction between what’s virtual and what is real, global
and local, private and public is increasingly hard to pinpoint.
It is at the interface of those once-useful divisions that the
most interesting developments are taking place. While IT has
opened undreamed-of perspectives, IT abuse and human
error can have disastrous consequences on a global scale.
Our research platform aims to broaden our knowledge
about the risks we are facing by asking key questions. Which
technical and social solutions are likely to work in tackling the
security issues inherent in our complex IT systems? Which
organizations, procedures and practices are most likely to be
successful?

OBAL CITIES
GL
Center of Expertise
Urban Issues
Urban Metabolism
Metropolitan
Development

Smart Sensor
Systems
Energy and the
Built Environment

Public
Governance

“

It would be wise to show more
restraint in using new IT applications,
for those lead to new threats.
The government should impose
restrictions on the ease with which
all kinds of databases can be
linked. Because many people are
not sufficiently aware of the risks
involved, the government ought to
enforce privacy protection.

”

Marcel Spruit,
Head of research group
Cyber Security & Safety

Governance
of Risk

The Changing
Role of Europe
Multilevel
Regulation

EX
PL

2018

risk in SMEs

Open borders and modern technology may have given
us greater freedom and enabled the growth of horizontal
networks but they also create new, often unpredictable risks.
Extensive knowledge about global risks is essential to ensure
local security. Yet for all the emphasis on the prevention and
management of those risks, they remain elusive and hard to
deal with effectively.

CO M

”

Vincent Smit,
Head of research group
Metropolitan Development

Versie 1.0

and industrial safey

Expert opinion

Cities belong to everyone and serve
everyone. All major developments
of globalization, migration and
differences between rich and poor
are reflected in the city. This is where
relations between the authorities, the
market, the middle ground and the
citizen are re-invented. Cities must
turn the corner to eco-efficiency. The
link between the city’s cosmopolitan
and locally oriented worlds requires
our ongoing attention.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

SOME EXAMPLES

% Research on the concept of ‘resilience’ in public
% Research on an economic model of cybersecurity

positive safety on streets and in neighbourhoods

G

OV
E

UN Studies:
Peace & Security

Center of Expertise
Cyber Security
Cyber Security &
Safety
Networks & Systems
Cyber Security
Cyber Security in
the SME Sector

SK

S

GLOBAL CITIES

R NAN C E

NEW
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WOORD VOORAF
Voor de faculteit Gezondheid, Voeding & Sport (GVS) van De Haagse
Hogeschool wordt de Sportcampus Zuiderpark met ingang van het

studiejaar 2017-2018 de thuisbasis van de opleidingen Sportkunde,
International Sport Management en de HALO (opleiding tot eerste graad
leraar lichamelijke opvoeding). De realisatie van deze ‘state of the art’
voorziening voor topsport, onderwijs en onderzoek is een mijlpaal waar

we lang naar uitgekeken hebben. De Sportcampus Zuiderpark is mogelijk
geworden dankzij de inzet van velen.
Wij kijken ernaar uit om in samenwerking met onze partners de gemeente
Den Haag en het ROC Mondriaan van Sportcampus Zuiderpark het bruisende

Samen aan de start

Sporthart van Den Haag te maken. Het past op deze plaats een bijzonder
woord van dank uit te spreken naar onze docenten, lectoren en medewerkers
van De Haagse Hogeschool en onze partners ROC Mondriaan, gemeente
Den Haag, Sophia Revalidatie, Stichting Haagse Scholen, Yalp, ADO in de
Maatschappij, VU, en TU Delft, die hebben meegewerkt aan het tot stand

Meerjarenplan Sportcampus Zuiderpark
2017-2020 en volgende jaren

SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
Op Sportcampus Zuiderpark krijgen de opleidingen Sportkunde,
Internationaal Sportmanagement en HALO integraal een plek. De
opleidingen Mens en Techniek|Bewegingstechnologie, Voeding &
Diëtetiek, Huidtherapie en HBO-Verpleegkunde verhuizen niet mee,
maar blijven wel onderdeel van de Faculteit Gezondheid, Voeding
& Sport. Sportcampus Zuiderpark biedt ruimte om ook voor deze
opleidingen nieuwe leerwerkomgevingen in te richten. Daarnaast
wordt er een bewegingstechnologisch lab geopend.
Studenten én medewerkers kunnen op Sportcampus Zuiderpark
alle facetten van het beroep van sport- en beweegprofessional
bestuderen, onderzoeken en beoefenen. Dat is te danken aan de
aanwezigheid van (top)sportvoorzieningen, onderzoeksfaciliteiten
en de relatie met sportgerelateerde organisaties. De ligging schept
bovendien kansen voor nauwe verbindingen met de omliggende
wijken. Al met al biedt Sportcampus Zuiderpark ruimte om onderwijs,
onderzoek en ondernemerschap in samenwerking met het werkveld
verder te ontwikkelen tot een inspirerend aanbod.

brengen van het meerjarenplan voor Sportcampus Zuiderpark.

Voor het meerjaren onderzoeksprogramma “Kwaliteit van Leven: Mens
en Techniek” betekent de opening van Sportcampus Zuiderpark een

Achtergronden, urgentie en ambitie

Het werkveld van sport- en beweegprofessionals verandert continu.
Er worden steeds strengere eisen gesteld aan multidisciplinaire
kennis, flexibiliteit, oplossend en onderzoekend vermogen. Dit
vraagt om interdisciplinair opleiden en de integratie van onderwijs
en onderzoek. De verhuizing naar Sportcampus Zuiderpark
geeft hiertoe een belangrijke eerste aanzet. Hier is volop leer- en
experimenteerruimte voor studenten, docenten en onderzoekers.
Ze werken er zij aan zij met een mbo-instelling (ROC Mondriaan),
(sport-/buurt)verenigingen, maatschappelijke organisaties,
sportorganisaties en bedrijven.
De verhuizing naar Sportcampus Zuiderpark sluit aan bij de ambitie
van de Faculteit GVS om in de toekomst prominenter deel uit te
maken van De Haagse, de stad Den Haag én de regio. De zeven
opleidingen in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein kunnen
zich hier verder profileren. Zij kunnen hun kwaliteit verhogen, hun
expertise verdiepen, hun onderlinge samenwerking versterken en
studenten multidisciplinair opleiden. Dit maakt het mogelijk om (inter)
nationaal naam te maken met een samenhangend onderwijs- en
onderzoeksaanbod. GVS kan een groter onderscheidend vermogen
ontwikkelen en zichtbaarder zijn in het sport- en beweegdomein.
Dit is in lijn met de strategie die De Haagse instellingsbreed heeft
uitgezet in haar Zwaartepuntenbeleid en Instellingsplan 2020
‘Wereldburgers in een lerende samenleving’.

unieke kans stappen te zetten richting de verdere ontwikkeling van een
kenniscentrum. Het onderzoeksprogramma sluit aan op reeds bestaande
initiatieven vanuit de opleidingen en het onderzoek door onze lectoren.
Uiteraard intensiveren wij de samenwerking met onze partners in het
netwerk en werken wij aan de realisatie van de ambities die wij hebben

neergeschreven in het Strategisch plan dat ten grondslag ligt aan onze
deelname in Sportcampus Zuiderpark.
Dit meerjarenplan komt voort uit het strategisch plan en neemt de lezer mee
in de achtergronden, de urgentie en de ambitie die hebben geleid tot onze
keuze voor Sportcampus Zuiderpark. Wij beschrijven waarom en vooral ook
hoe wij ons met Sportcampus Zuiderpark willen positioneren in de (Haagse)

samenleving. Welke ambities, welke keuzes en welke meerwaarde zien wij
met onze aanwezigheid gerealiseerd in en ook voor (top) sport, onderwijs en
onderzoek.

Ik ben blij dit plan nu met u te kunnen delen; ik hoop dat onze plannen u zullen
inspireren en daarmee onze samenwerking blijvend kunnen ondersteunen.
Son Burgers-Geerinckx
Directeur faculteit Gezondheid, Voeding & Sport
De Haagse Hogeschool

Onderzoeksaanbod

De Faculteit GVS wil haar inzet op praktijkgericht onderzoek
uitbreiden en verdiepen. GVS kent nu vier lectoraten: Gezonde
Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, Revalidatie, Mantelzorg en
Oncologische Zorg. De bedoeling is om expertise op de profilerende
thema’s ook te laten terugkomen in ten minste vier lectoraten op
Sportcampus Zuiderpark in 2024. De huidige expertisevelden
van GVS vormen hiervan de basis. Uitbreidingen die bij de
toekomstige profilering passen zijn lectoren Aangepaste Sport en
Bewegen, Bewegingstechnologie (i.s.m. TU Delft) en Organisatie
van Internationale Sportevenementen (in samenwerking met de
Gemeente Den Haag).
Het onderzoeksaanbod op Sportcampus Zuiderpark is
vraaggestuurd en staat dicht bij de praktijk. Goede, langdurige
relaties en afspraken met maatschappelijke partners, bedrijven en
mbo- en wo-instellingen in de regio zijn daarbij van belang. Dat kan
bijvoorbeeld door de aanstelling van embedded scientists en de
gedeelde aanstelling van lectoren. Onderzoeksprogramma’s worden
ontwikkeld in samenspraak tussen lectoren, docentonderzoekers
en partners. De uitvoering vindt plaats in wisselende consortia
van kennisinstellingen, publieke en private partijen en overheid.
Behalve met studenten, docent-onderzoekers en lectoren is er
samenwerking met onder meer: ROC Mondriaan, Stichting Haagse
Scholen, TU Delft, VU, Gemeente Den Haag en Stadsdeel Zuidwest,
Sophia Revalidatie, sportverenigingen en sportbonden.

ONTWIKKELING EN UITVOERING
Sportcampus Zuiderpark wordt ontwikkeld door drie exploitatiepartners: de gemeente Den Haag, het ROC Mondriaan en
De Haagse Hogeschool. Ontwikkeling en uitvoering van het
aanbod op Sportcampus Zuiderpark is de verantwoordelijkheid
van de Faculteit GVS en vergt een gezamenlijke investering
van de opleidingen en de sport- en beweeglectoraten. In het

geval van multidisciplinair onderwijs en onderzoek buiten het
directe sport- en beweegdomein dragen andere faculteiten
medeverantwoordelijkheid. Het aanbod komt mede tot stand in
samenspraak met structurele partners uit het mkb, belangrijke
vertegenwoordigers uit de omringende wijken, de gemeente Den
Haag en andere onderwijspartners.

Meer informatie
dehaagsehogeschool.nl
info@hhs.nl

Adres- en contactgegevens
Sportcampus Zuiderpark
mr. P. Droogleever Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag
070 305 21 01

info@sportcampuszuiderpark.nl

Commerciële dienstverlening

De HHs kijkt richting 2020-2024 met haar strategische partners naar
de manier waarop dienstverlenende en valoriserende activiteiten zijn
vorm te geven. Enerzijds om het onderwijs- en onderzoeksaanbod
via een andere weg te versterken. Anderzijds om als kennispartner
in de regio zichtbaar en herkenbaar te zijn. Verschillende vormen
van commerciële dienstverlening zijn mogelijk. Ten eerste bijen nascholing: De Haagse ontwikkelt een klein maar uitdagend
portfolio aan post-hbo-cursussen binnen het domein van sport
en bewegen, met interdisciplinariteit als uitgangspunt. Ten tweede
contractonderzoek en advies: deze vergroten de kennis en financiële
mogelijkheden, maar dragen ook bij aan de status van Sportcampus
Zuiderpark als kennis- en opleidingshub voor sport en bewegen.
Ten derde de uitbreiding van de R&D-activiteiten: met name
haalbaarheidsstudies en prototypeontwikkeling bieden een kans
om de koppeling van kennis naar markt te realiseren. Tot slot is de
beschikbaarstelling van infrastructuur en faciliteiten voor onderzoek
en valorisatie mogelijk. Dienstverlenende activiteiten moeten altijd
een (kwaliteits)impuls geven aan onderwijs en onderzoek. De labomgevingen zijn hiervoor zeer geschikt.

Ondernemerschapsprogramma

Ondernemerschap in het onderwijs dient drie doelen:
competentieontwikkeling – opleiden tot ondernemende
professionals, kennistoepassing – omgaan met de kennis die binnen
Sportcampus Zuiderpark wordt ontwikkeld, en waardecreatie
– kennis en concepten aanbieden en bedrijven starten. In het
algemeen groeit de aandacht voor ondernemende competenties in
beroepen en stokt de ontwikkeling van innovaties juist in de vroege
fase. De Haagse wil innovatie en ondernemerschap gerelateerde
competenties van studenten versterken, als onderdeel van de
opleidingen aan de Faculteit GVS en aanvullend op vakinhoudelijke
kennis en vaardigheden.

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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RUIMTE VOOR SPORT EN ONTMOETING
Sportcampus Zuiderpark biedt ruimte voor nieuwe energie, nieuwe
ontmoetingen, maar ook voor nieuwe kansen en ontwikkelingen.
Naast ruimte om te sporten is er een scala aan mogelijkheden voor
het organiseren van evenementen, (buurt)activiteiten of zakelijke
bijeenkomsten.
Met 11 moderne multifunctionele sporthallen, kleedkamers voor
sporters en scheidsrechters en een beachhal is Sportcampus
Zuiderpark een toonaangevend (top)sportcentrum in Nederland.
Naast de sporthallen zijn er diverse faciliteiten om sporters in
topconditie te brengen, zoals een fysiotherapiepraktijk en een
fitness-/krachtruimte.

De sporthallen zijn overdag dé plek voor onderwijs en sporttrainingen.
Ook maken diverse (top)sportorganisaties gebruik van de faciliteiten
in Sportcampus Zuiderpark. ’s Avonds en in de weekenden zijn
de sporthallen te huur voor sportactiviteiten of evenementen.
Van een korte training of een buurtbijeenkomst, tot een groot
sportevenement. Het kan allemaal in Sportcampus Zuiderpark.
Het volledige complex beslaat 34.000m2 verdeeld over twee
verdiepingen. Er zijn o.a. zalen voor breedtesport, en ook zalen voor
dans en turnen; er is een beachsporthal en een dojo.
Kijk op www.sportcampuszuiderpark.nl voor een volledig overzicht
van de mogelijkheden die de Sportcampus Zuiderpark ons en de
stad gaat bieden.
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Master of Business
Administration (MBA)

Programme during the study

The curriculum is revised each year so that courses anticipate trends in the marketplace in which
our students and alumni will work. We create classrooms that balance and blend theory and
practice, and create a focus on group work that is fused together through intercultural teams.

Marketing Management

The programme combines traditional and modern marketing methods, and
covers the aspects of data analysis, competitors, positioning and marketing
planning

Organisational Behaviour

The objective of the course is to provide an understanding of the behaviour
of people in organisations, sociology, decision making, team work and
management

Management Accounting

The course covers accounting for decision makers and explores financial
concepts including solvability, ROI and cost analysis

Managerial Economics

Managerial economics provides a general overview of conceptual and metrical
economics as well as discussing concepts of market values and government
intervention, among others.

Entrepreneurship & Innovation

Creating value for stakeholders, the program helps students enhance their
entrepreneurial skills, enabling them to introduce new ideas, products or
services through innovation management

Foundations of Business Analysis

The course provides the skills to use tools for data analysis to support
decision making as well as placing emphasis on critical thinking. The
course also focuses on the application of statistics in quality.

Business Research Methods

The course facilitates students in identifying, discussing and formulating
qualitative and quantitative research methods. Students will gain an
overview of methodology, academic writing and will learn to critically
analyse published research.

An MBA in The Hague is the perfect way to hone your business
skills. With more than 300 international businesses including
major multinationals like Shell, Siemens, KPN, Unilever
and DSM, the city is a hub of international institutions and

Personal & Professional Development

Designed to broaden students’ general development, the program covers
team work, critical thinking, personal branding and cooperation in intercultural teams

Operations management

Translating competitive priorities into processes, the course explores the
designing, controlling and management of processes, as well as discussing the
concepts of value chain management

Corporate finance

The course focuses on decision making from a financial aspect, by gaining
an understanding of risk management through an analysis of investments
and the calculation of decisions and alternatives.

character of internationalism, collaboration and justice.

Global business environment

The course brings an understanding of the impact of global challenges and the
opportunities they bring about to a business. Furthermore discussing the new
role businesses play in a society and their impacts and responsibility.

Change management

Leading changes, the course analyses the risks in change and the
opportunities in them, allowing students to explore the concepts in
between.

HRM & Talent management

The courses analyses the role of strategic human resource management in
both flexible organisations and complex environments, as well as learn about
HR-policies and talent development.

Strategic Management

The main objective revolves around the concepts of strategies and creating
one, as well as the impact of external actors from an ethical, social,
technological and environmental angle

Thesis

Through applied research, students develop solutions for a while combining
both theory and field research through the integration of all modules.

The world’s
most soughtafter postgraduate
degree

companies. Our MBA programme links its values to this
international city of Peace, Justice and Security, and its

For who?

You are an accountable, ambitious, driven and
entrepreneurial professionals that enjoys
cooperating with others in an international
environment. The programme is for managers,
consultants or specialists that aspire to
deepen their expertise in all business facets
and understand how they are linked. We seek
candidates that are ready to be pushed
outside of their comfort zones, and most
importantly, aren’t afraid to take on an
intensive program that combines theory
with a hands-on experience.

Learning targets

● The programme will enhance your
professional, research, communication
and personal skills
● You learn to analyse, interpret and
translate facts and figures to make
the big decisions
● You learn to act effectively in a
changing environment
● Tackle different aspects of
communication
● Sharpen yourself as an independent
thinker and share intercultural values

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen
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After the study

After completing the programme, you
develop the mind-set of a leader and can
work in a general management position in a
company or non-profit organisation, applying
the knowledge you gained throughout the
course. With focus on the application of
theory, students learn the impact of the
various internal and external aspects on an
organisation. Alumni of the MBA programme
at THUAS work in management positions in
international organisations and are leading
teams or business units.

2018

Practical information:
Entry requirements: Our basic
requirements are having a bachelor degree
from a recognized institute, alongside
a minimum of 2 years of relevant work
experience (part-time students three years).
Start date: Please visit our website for the
most updated information
Duration: Two years for part-time students,
one year for full time

Guus de Mari
Program Director

“In our Master of Business Administration
is space for personal and professional
development, preparing participants with
sufficient knowledge for their future roles
as leaders. They know about international
issues, external actors and innovation, and
together with their skills, they are able to
take responsibility and manage change
effectively. The group participants is a
dynamic mix of managers, consultants and
experts with several backgrounds creating
an ideal MBA classroom.”

MBA Values

Our MBA program links its values to The
Hague’s characteristics, and like this
special city, THUAS’s MBA is international
itself. To meet the demands of the ever
growing global businesses, all businesses
national and international, must work
in this direction understanding that
businesses does not exist in a vacuum.
Collaboration, as such, becomes the best
way to thrive.

More information
Time investment: 15 to 20 hours per week
(lectures and self study)
Price: Please visit our website for the most
updated information
Location: The Hague University of Applied
Sciences
Title: Master of Business Administration

For more information about admission
requirements, enrollment or content of
the program:
070 - 445 89 00
mpc-info@hhs.nl
dehaagsehogeschool.nl/masters
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WHITEPAPER

Social Impact Bond

#01

The development of SIB
as an alternative financing form

Preface
TABLE OF CONTENTS

The collaboration between government, business and financiers is in many cases still in the nascent stages of

06. SOCIAL IMPACT BOND
A new financing model

development. Budgets are under pressure and there is a growing need for efficiency in governmental projects.
The Social Impact Bond (SIB) is one of the recent developments to ensure cost-effective, result-oriented and

public-private partnerships. This whitepaper is about SIBs and shows you the advantages and disadvantages.

08. THE HISTORY OF SIB

A clear picture of the SIB is obtained through a concrete case provided by the Ministry of Security and Justice.

The story behind SIB

SIB has advantages for government, business and financiers, and offers a win-win-win situation.

10. WHEN SHOULD A SIB
BE DEPLOYED?
Commitment and success

In the recent past, there have been seven SIB projects in the Netherlands and the end is not yet in sight.
The developments are of interestfor the government as well as for the business community.

The foundation for this whitepaper was laid down in 2015 in a master thesis as part of an MBA program. This paper

factors

goes a step further and demonstrates the current state of affairs. It is a useful document for everyone with an

12. SOCIAL ENTERPRISES

interest in alternative forms of funding, irrespective of their sector.

Social innovation thanks
to SIB

It is also a good example of the effect and the impact of an MBA study at The Hague University of Applied Sciences.

14. THE BENEFITS
Financial and social

Clemens Berendsen

Dean, Academy of Masters & Professional Courses
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EXPENDITURE 2017

Karin Klaassen MBA
Manager Longfonds

When should a SIB
be deployed?
A Social Impact Bond that is linked to
a top priority of the municipality or
government, is most likely to achieve
results. The ‘degree of impact’ on the
priority is the most important criterion
for concluding a SIB. Notwithstanding
its suggestive name, the SIB is not
an obligation. Within private banks,
this ‘bond’ is not seen as a debt loan,
because the government does not
guarantee the investment. However,
it is only to ensure that the result is
achieved. Due to its risk profile, the
SIB is more often classified under
private equity.

Success factors of SIB
According to the research of the Harvard
Kennedy school, there are a few success
factors for SIB:

● The business community and the

government deepen their engagement with
each other’s interests.

Social security
Care
Education and Culture
Municipal and Provincial Fund
23,4
Abroad
10,8
Security and Justice
10,5
Infrastructure and Environment
8
Interest Rates
6,4
Defense
7,9
Economic Aﬀairs
4,4
Housing and Public Service
3,7
Finance 1,3
Domestic Aﬀairs 0,8
Other 0,5

billion euro
78,5
75,4

Figure 2.
Governmnet expenditure 2017
(www.rijksoverheid)

33,8

TOTAL

264,4

● There is an expectation that there are

‘benefits’ for the taxpayer and the investor

Result-oriented
working and social
interventions

● It is a strong effort by the government.
● The implementing organisation is

experienced in the delivery of the
intervention.

● There is a strictly defined target population.
● The target group has the growth potential;
progress is possible.

● It is possible to carry out robust data

analyses within a foreseeable period,

and consequently the outcome is reliable.

Regular financing models of the
government will be implemented
according to the Government
Accounts Act and are mostly aimed at
providing subsidies to institutionalised
implementation organisations.
Government subsidies and the execution
of public tasks are inextricably linked
with each other because the task of the
government is to fulfil these duties.

The primary function of providing a
subsidy is to achieve governmental
targets (Figure 3). When providing
a subsidy, the Ministry lays down
conditions that must be satisfied in
order to receive the subsidy.
These conditions are mostly aimed at
quantities achieved by an organisation
and how many activities the organisation
provides in return for the subsidy
amount.

● There is a safety net for perverse
consequences of SIB.

10
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The initial results of Social
Impact Bond in Buzinezzclub
are encouraging

Social Impact Bond

The first Social Impact Bond (SIB) in Rotterdam
has been a success. 59 percent of the first
group of youth who participated in the

Buzinezzclub via the SIB is now in employment,

Most governmental budgets are subdivided on the basis of the budget for
the previous year. This financing is
oriented toward risk management for
the government. But times change,
and the Netherlands is in a transition.
A shift from a large, responsible central
government to a greater devolution
of duties and responsibilities on the
citizen: the participation society. There
is an increasing need for care and
interventions on behalf of the socially
disadvantaged individuals in society.
Simultaneously, governmental budgets
are shrinking, leading to a critical view
of the public sector among citizens.
A SIB is a financing contract in which payouts
are only made if a previously agreed result is

6

De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen

Versie 1.0

2018

achieved. Thus, SIB binds the government and

It concerns heavily indebted families trapped in

training or starting up their own businesses
faster than was expected. In view of the

entrepreneurship to each other. A performance

a web of problems, which only increases their

successful results, the municipal authorities

determine the output and returns. Logically

The first SIB is aimed at unemployment amongst

the Buzinezzclub.

agreement with which stakeholders jointly

speaking, SIB can only be deployed in cases

debts and they do not get the care they need!.

the youth and has produced promising results:

where there are interventions and processes

The youth of Rotterdam have found employment,

elements. Thus, investment is made in what has

SIB approach, the period of benefit payments

that can be measured and have proven effective
been proven to be workable. Unlike a regular

subsidy, deploying SIB provides a stimulus to work
in a more result-oriented manner. The aim of SIB is
to achieve the agreed results. Thus, governmental
authorities can direct the achievement of their
policy goals with greater clarity.

Seven SIBs have been concluded in the

Netherlands within the social domain. The most
recent SIB was concluded in The Hague and is
aimed at problem families in The Hague.

and research has shown that, by deploying the

of Rotterdam are launching a second SIB with
http://www.persberichtenrotterdam.nl/

bericht/1273/Eerste-resultaten-Social-ImpactBond-bij-Buzinezzclub-positief/

amongst youth has reduced by 464 days.

The results of Social Impact Bond
for detainees have proved promising

Benefits of SIB

The first Social Impact bond that was

● The focus is on social performance.

● Governments can address social problems
without themselves having to bear the
financial risk.

● The implementing organisation

(social entrepreneurs) has the freedom

to independently determine how the results
will be achieved.

concluded in Great Britain has led to positive
results. Detainees with a short prison

sentence showed 9% decline in relapses

© Academy of Masters & Professional Courses,
The Hague University of Applied Sciences,
September 2017

into criminality, and investors achieved a
satisfying social return of 3%.

https://www.dehaagsehogeschool.nl/docs/
defaultsource/documenten-nieuws/finalpress-releasepb-july-2017.pdf
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