Plattegrond Hoofdvestiging

Tijdens de Open Dag nemen onze studenten je mee via Instagram:

instagram.com/thehagueuniversity

Het Inspiratiepad

Heb je nog geen idee wat je wilt gaan studeren? Kom dan naar het
‘inspiratiepad’ om ideeën op te doen. Je doorloopt op een creatieve
manier een aantal studiekeuzestappen die de basis vormen voor jouw
studiekeuze. De studiekeuzeadviseurs van De Haagse Hogeschool
zijn aanwezig om je op weg te helpen. Uiteraard kun je ook op andere
momenten terecht voor advies en tips. Kom bijvoorbeeld langs op
ons inloopspreekuur: elke dinsdag tussen 12.00 en 13.00 uur, of schrijf
je in voor onze studiekeuzeworkshop via www.hhs.nl/studiekeuze
\ Het inspiratiepad is te vinden in de Innovation Playground, de
ingang vind je tussen trap 1 en 2 op de begane grond in het
Atrium.

Hoe kom je bij het juiste lokaal?

De Haagse Hogeschool bestaat uit meerdere gebouwdelen;
Ovaal (OV), Strip (ST), Slinger (SL) en Rugzak (RZ).
•	de locatieaanduiding begint met het gebouwdeel.
•	het eerste cijfer geeft de verdieping aan.
• de cijfers achter de punt is het lokaalnummer.
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Centrale Studenten Inschrijving

Loop eens langs bij de Centrale Studenten Inschrijving. Zij kunnen
je alles vertellen over (buitenlandse) diploma’s, toelatingseisen, het
21+ toelatingsexamen, deficiëntievakken en het hogeschoolexamen
Nederlands. Zij weten ook alles over collegegeld.
\ De Centrale Studenten Inschrijving is te vinden bij de
Student Services bovenaan trap 4.

Wifi
SMS het sleutelwoord
Opendag2021 naar telefoonnummer
7873 en ontvang een persoonlijke
wifi gebruikersnaam en wachtwoord.
Alleen geldig op
13 november 2021.

Decaan

Verwacht jij dat je tijdens je studie op De Haagse Hogeschool extra
aandacht, tijd of middelen nodig hebt in verband met een functie
beperking zoals dyslexie? Of zijn er persoonlijke omstandigheden
waarbij je studievertraging op zou kunnen lopen?
Bespreek dit eens met de decaan.
\ Je vindt de decaan bij de Student Services bovenaan trap 4.

3 jarige opleidingen voor vwo’ers

De Haagse Hogeschool biedt een aantal 3-jarige opleidingen
aan speciaal voor vwo’ers: European Studies, Industrial Design
Engineering, International Business, International Communication
Management, International Financial Management and Control,
International Sport Management (locatie Sportcampus), Process
and Food Technology en Communication & Multimedia Design
User Experience. Bezoek deze opleidingen voor meer informatie.

LET OP: Aanmelden
uiterlijk 1 mei 2022*

1

MEI
Voor je in september 2022 kunt starten
2022
met een opleiding aan De Haagse
Hogeschool, moet jij je (om te beginnen)
aanmelden via Studielink. Dat doe je het liefst zo snel
mogelijk, maar uiterlijk 1 mei 2022. Lees hier meer over op
dehaagsehogeschool.nl/aanmeldenvoor1mei

dehaagsehogeschool.nl
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Lokaal Ovaal 3.11 (OV 3.11) bevindt zich dus in
gebouwdeel Ovaal (OV), op de derde verdieping.
Via de borden is aangegeven welke kant je
op moet om bij lokaal 11 te komen.
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* Voor duaal/deeltijd/AD/masters/professional courses
kan je je aanmelden tot 15 augustus.

Heb je een buitenlands diploma
en wil je graag naar het hoger
onderwijs?

Al onze locaties
zijn vandaag
geopend.

In het schakeljaar van De Haagse Hogeschool kan je je optimaal
voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs. Je krijgt
Nederlands tot B2+, Engels tot maximaal B2 en we helpen je met
het kiezen van de juiste studie. Je ontwikkelt je studievaardigheden.
Daarnaast kan je wiskunde, natuurkunde of economie volgen.
\ Je kunt ons vinden bij de Student Services bovenaan trap 4.

WAT KUN JE DOEN
NA DE OPEN DAG?
Heb jij een opleiding gezien die jou
leuk lijkt? Maar wil je toch nog wat
meer informatie?
Op DONDERDAG 16 EN VRIJDAG 17 DECEMBER bieden de
meeste opleidingen PROEFSTUDEREN aan. Je volgt dan, samen
met andere geïnteresseerden, een op maat gemaakt programma.
hhs.nl/proefstuderen

Doe dan mee met de STUDIEKEUZEWORKSHOP. Kijk op onze website
voor meer informatie en aanmelden. hhs.nl/studiekeuzeworkshops
Alle activiteiten worden kosteloos en vrijblijvend aangeboden.

10.00 tot 15.00 uur

TE DOEN TIJDENS
DE OPEN DAG
\

Rondleiding

	Onze Student Ambassadors leiden je graag rond door
De Haagse Hogeschool en laten je de verschillende leuke
en interessante plekken zien. Wil je een rondleiding, meld je
dan bij de Rondleidingbalie op het Plein in het Atrium.

\

Studeren aan De Haagse
Hogeschool

 il je weten hoe het echt is om te studeren aan De Haagse
W
Hogeschool? Kom naar een presentatie van onze Student
Ambassadors in de Speakers’ Corner. Bekijk de tijden van de
presentatie op de deur van de Speakers’ Corner.

Of kom, op een moment dat het jou uitkomt, individueel een
dagje MEELOPEN met een student van de opleiding.
hhs.nl/meelopen

Heb je nog helemaal geen idee
of twijfel je tussen meerdere
opleidingen?

Zaterdag
13 november 2021

\

Informatiemarkt

	Op het plein voor de De Haagse Hogeschool is de Informatie
markt. Je vindt hier informatie over studentenvoorzieningen en
studentenverenigingen.

\

Inspiratiepad/Informatie ouders

	Heb je nog geen idee wat je wilt studeren? Kom dan naar het
Inspiratiepad. Ouders, heeft u vragen? Kom dan naar Innovation
Playground (op de begane grond) om deze te stellen.
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BUSINESS, FINANCE & MARKETING

BESTUUR, RECHT & VEILIGHEID

GEZONDHEID, VOEDING & SPORT

IT & Design

ACCOUNTANCY • Belevingslokaal incl. presentatie, maak kennis met

BESTUURSKUNDE/OVERHEIDSMANAGEMENT • Ontmoet

HBO-V • Opleidingspresentatie, presentatie studievereniging,

COMMERCIËLE ECONOMIE • Opleidingspresentatie, kennismaken
met docenten en studenten, opdrachten I&M en YOB, vlog door
studenten, presentatie studievereniging en speeddaten met studenten

INTERNATIONAL PUBLIC MANAGEMENT • Ontmoet studenten,

COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN • Opleidings
presentatie, studieverenigingspresentatie, voorlichtingsmarkt,
presentaties in studielandschap en maak kennis met de studenten

onze studenten en stel jouw vragen

FINANCE & CONTROL • Belevingslokaal incl. presentatie, maak

kennis met onze studenten en stel jouw vragen

INTERNATIONAL BUSINESS • Ontmoet onze studenten,
opleidingspresentatie, workshops en livestreamed interactieve
presentaties

onze studenten, docenten en alumni. Maak kennis met studie
vereniging Trinitas. Bezoek onze opleidingspresentaties.

docenten en onze studievereniging Agora. Woon onze mini-colleges
bij.

HBO-RECHTEN • Ontmoet studenten en docenten. Bezoek onze

opleidingspresentaties.

INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW • Ontmoet studenten,
docenten en onze studievereniging ILSA. Bezoek onze opleidings
presentaties.

INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND CONTROL •

INTEGRALE VEILIGHEIDSKUNDE • Ontmoet studenten en

ONDERNEMERSCHAP & RETAIL MANAGEMENT • Opleidings
presentatie, marktdag 1e jaars studenten, kennismaken met docenten
en studenten en proeflessen

SAFETY & SECURITY MANAGEMENT STUDIES • Ontmoet

Opleidingspresentatie en kennismaken met docenten en studenten

speeddaten met docenten en studenten en poster presentaties

HUIDTHERAPIE • Opleidingspresentatie, rondleidingen, bezoek
praktijklokalen en demonstraties

MENS EN TECHNIEK | BEWEGINGSTECHNOLOGIE •

Opleidingspresentatie, presentatie studievereniging, escaperoom
en poster presentaties

VOEDING & DIETETIEK • Opleidingsvideo, proefles,
senosorisch lab, smoothies maken, health lab en docenten/
studenten ontmoeten

docenten. Bezoek onze opleidingspresentaties.

studenten, docenten en onze studievereniging Centuria. Bezoek onze
opleidingspresentaties.
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MANAGEMENT & ORGANISATIE

SOCIAAL WERK & EDUCATIE

TECHNOLOGIE, INNOVATIE & SAMENLEVING

BEDRIJFSKUNDE • Opleidingspresentaties, ontdek hoe de opleiding

PABO (OPLEIDING TOT LERAAR BASISONDERWIJS) •

BOUWKUNDE • Opleidingspresentatie, speeddaten met docenten en
studenten, poster presentaties en materiaal presentatie

COMMUNICATIE • Opleidingspresentatie, speeddaten met docenten

PEDAGOGIEK • Opleidingspresentatie, pedagogiek café en

jou helpt als nieuwe student en ontmoet onze studenten en docenten

Opleidingspresentatie, interactieve workshops en Pabo Café

en studenten, virtual reality spel, live podcast en laat een LinkedIn
portretfoto maken

minilessen

EUROPEAN STUDIES • Bezoek onze livegestreamde presentatie

vereniging, speeddaten met docenten en studenten en poster
presentaties

en maak kennis met onze docenten en studenten

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT • Opleidingspresentatie,

kennismaken met docenten, studenten en studievereniging en bekijk
studiematerialen

INTERNATIONAL COMMUNICATION MANAGEMENT •

Opleidingsvideo’s, speeddaten met alumni, docenten en studenten,
virtual reality spel, projectmarkt en laat een LinkedIn portretfoto maken

FACILITY MANAGEMENT • Opleidingspresentatie, ontmoet studie
vereniging Facilitas, speeddaten met studenten, docenten en alumni

SOCIAL WORK • Opleidingspresentatie, presentatie studie

USER EXPERIENCE DESIGN • Opleidingspresentatie,
studieverenigingspresentatie en voorlichtingsmarkt
HBO-ICT • Opleidingsfilm, demonstraties, kennis maken met

docenten en studenten van de verschillende differentiaties,
programmeren met Micro:bit en ontmoet studievereniging SIM

APPLIED DATA SCIENCE & AI (NIEUWE OPLEIDING) • Maak

kennis met docenten en studenten en stel jouw vragen of doe mee
met de demonstraties. Opleiding in ontwikkeling, onder voorbehoud
accreditatie.

Ook te doen:

Wat kun je doen tijdens de Open Dag op de Hoofdvestiging?
MO
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VOLG ROUTE

CIVIELE TECHNIEK • Speeddaten met docenten en studenten,
presentatie practica, presentatie studievereniging en poster presentaties
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING • Opleidingspresentatie,

presentatie studievereniging, speeddaten met docenten en studenten
en poster presentaties

INDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN • Opleidingspresentatie,

presentatie studievereniging, speeddaten met docenten en studenten en
poster presentaties

PROCESS & FOOD TECHNOLOGY • Opleidingspresentatie,

informatiestand docenten, studenten en alumni, informatiestand
studievereniging ProXcess, poster presentaties en rondleiding

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING • Opleidingspresentatie, presentatie
‘Stedelijke ontwikkeling/klimaatadaptie/GIS’, workshop en poster
presentaties

TOEGEPASTE WISKUNDE • Opleidingspresentatie en informatiestand.
LET OP! VOLG VOOR TOEGEPASTE WISKUNE ROUTE ORANJE.

●
●

Inspiratiepad (Innovation Playground)

●

Rondleiding
(voor de Speakers’ Corner)

●
●

Student Services (bovenaan trap 4)

Presentatie ‘Studeren aan
De Haagse Hogeschool’ door
studenten (Speakers’ Corner)

Informatiemarkt (buiten)

