Opleidingen 2019-2020
& studiekeuzeactiviteiten

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

De Haagse Hogeschool biedt meer dan 40 verschillende opleidingen aan, verdeeld over 4 verschillende vestigingen.
Er valt dus 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 een
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 masteraanbod vind je op onze website.

Open Dagen
zaterdag

3 november 2018
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.

9 februari 2019
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.

Studiekeuzecheck:
De Haagse
Matchingsdagen
Diverse data in
juni 2019.
Kijk op onze website
voor alle informatie.

12 april 2019
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.

Meelopen
Meld je aan via
 dehaagsehogeschool.nl/
meelopen

Aanmelden
Aanmelden voor

1 mei 2019 1
 dehaagsehogeschool.nl/
de-haagse-matchingsdagen

 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
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Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer

15 januari 2019 voor fixus opleidingen

28-09-18 08:03

Interessegebieden en opleidingen *

Toelatingseisen en –advies

Hulp bij studiekeuze

Aanbod van De Haagse Hogeschool in studiejaar 2019 - 2020

Je hebt een havo-, vwo- of mbo 4-diploma nodig om toegelaten
te kunnen worden tot een bachelor- of AD-opleiding. Voor veel
opleidingen gelden specifieke wettelijke eisen voor je havo- of vwoprofiel en je eindexamenvakken. Heb je een hbo- of wo-propedeuse?
Dan ben je toelaatbaar tot alle bachelor- of AD-opleidingen aan
De Haagse Hogeschool. 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.

Bij het Study & Career Centre van De Haagse
Hogeschool kun je terecht met al jouw vragen
over studiekeuze en carrière. Heb je nog geen
idee wat je wilt gaan studeren of twijfel je nog?
Het Study & Career Centre organiseert diverse
studiekeuzeactiviteiten die erop gericht zijn
om jou te ondersteunen bij het maken van de
juiste studiekeuze.

Studiekeuzeactiviteiten
2018-2019

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

FACULTEIT

OPLEIDING

BESTUUR,
RECHT &
VEILIGHEID

HBO-Rechten

Den Haag

Bestuurskunde/Overheidsmanagement
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
International Business (Engelstalig)
International Financial Management & Control (Engelstalige variant van Finance & Control)
Ondernemerschap & Retail Management

GEZONDHEID,
VOEDING &
SPORT

Delft

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Voeding en Diëtetiek

•

Communication and Multimedia Design

•
•
•

•
•
•

HBO-V (Opleiding tot Verpleegkundige)

•
•
•
•
•
•

Sportkunde

Communication and Multimedia Design/User Experience (Engelstalig)
HBO-ICT
Bedrijfskunde
Communicatie
European Studies (Engelstalig)
Facility Management
Human Resource Management
International Communication Management (Engelstalige variant van Communicatie)
PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)
Pedagogiek
Social Work
TECHNOLOGIE,
INNOVATIE &
SAMENLEVING

Bouwkunde
Civiele Techniek

Ruimtelijke Ontwikkeling
Technische Bedrijfskunde
Technische Natuurkunde
Toegepaste Wiskunde
Werktuigbouwkunde
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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

Meelopen

•

•

•
•
•
•

•
•
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•
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fixusopleiding

•
•
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•
•

•

•

•

Process & Food Technology (Engelstalige variant van Chemische Technologie)

Associate 4 jaar 3 jaar 2 jaar
degree

•
•

•
•
•
•
•
•

Mechatronica

* Onder voorbehoud van wijzigingen

•

•

Industrieel Product Ontwerpen

deeltijd

•
•
•
•
•
•

Elektrotechniek
Industrial Design Engineering (Engelstalige variant van Industrieel Product Ontwerpen)

duaal

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mens en Techniek

SOCIAAL WERK
& EDUCATIE

voltijd

•
•
•

International Sport Management (Engelstalige variant van Sportkunde)

MANAGEMENT &
ORGANISATIE

Zoetermeer

•
•
•
•
•
•

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

IT & DESIGN

Sportcampus
Zuiderpark

•

Wil je weten hoe de studie echt is? Kom dan een dagje meekijken in
het leven van een huidige student bij de studie die jou interessant lijkt.
Onze meeloopdag wordt kosteloos en vrijblijvend door de opleidingen
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.
Aan het eind van de dag blik je terug op de indrukken van die dag.
Je kunt je hiervoor aanmelden als vervolgstap in je oriëntatie, nadat
je bijvoorbeeld een Open Dag hebt bezocht. Aanmelden kan via
dehaagsehogeschool.nl/meelopen

Studiekeuzecheck:
De Haagse Matchingsdagen
Heb je jezelf ingeschreven voor een opleiding aan De Haagse
Hogeschool? Dan zien we je graag op De Haagse Matchingsdagen.
Het doel van het programma is om je een goed beeld te geven van
de inhoud en het niveau van de opleiding. Je ervaart hoe het is om
te studeren op het hbo en maakt alvast kennis met docenten en
medestudenten. Aan het eind van de dag volgt een evaluatie. Dit
noemen wij de studiekeuzecheck. Na de evaluatie besluit je of de
opleiding echt bij je past. De Haagse Matchingsdagen worden één tot
meerdere keren aangeboden in juni 2019 afhankelijk van de grootte
van de opleiding. Deelname is belangrijk. Kijk voor meer informatie op
dehaagsehogeschool.nl/de-haagse-matchingsdagen

Studiekeuzeworkshop

Aanmelden en de
studiekeuzecheck van
De Haagse Hogeschool
Voor je bij ons wilt komen studeren, moet je je eerst
goed orienteren. Als je je keuze hebt gemaakt en je
voldoet aan de toelatingseisen, dan kun je je aanmelden.
Doe dit op tijd! Om je aan te melden 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

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

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

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

Aanmelden via Studielink

1

MEI
2019

3

Meld je uiterlijk 1 mei 2019 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:
De Haagse Matchingsdagen

JUNI
2019

Om er zeker van te zijn dat je de juiste
studiekeuze maakt, neem je vervolgens
deel aan de De Haagse Matchingsdagen
in juni 2019. Het doel van de De Haagse
Matchingsdagen 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.
Tijdens De Haagse Matchingsdagen doe
je ook de Studiekeuzecheck. Deelname is
belangrijk. Bekijk alle informatie op

Contact

Loop eens langs bij het Study & Career Centre in
Ovaal 1.02 (bovenaan trap 4) op de hoofdvestiging
of bereik ons via:
studycareer@hhs.nl
070 445 85 95

dehaagsehogeschool.nl/de-haagsematchingsdagen
LET OP: de Studiekeuzecheck wordt niet aangeboden bij
een aanmelding voor de opleiding Huidtherapie, omdat deze
opleiding een fixus met decentrale selectie heeft.
De uiterste aanmelddatum voor een fixusopleiding is
15 januari 2019.
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