Samenwerken met
De Haagse

Welkom!
Al meer dan dertig jaar leidt De Haagse
Hogeschool studenten op tot capabele
wereldburgers. Als ‘netwerkhogeschool’
willen we ons voor al onze studenten
duurzaam verbinden met externe partners.
Op deze manier bevorderen we de
kenniscirculatie en ontwikkelen we samen
met onze partners de beroepspraktijk.
We zien dit als onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
We vertellen u graag wie we zijn, wat we
ambiëren, wat onze onderwijsvisie is en
hoe belangrijk onderzoek voor ons is. We
bieden een overzicht van manieren om
samen te werken tussen u en ons. En we
geven zes voorbeelden van succesvolle
partnerships.
De Haagse Hogeschool is zeer betrokken
bij de uitdagingen, waarvoor u en anderen
in het beroepenveld staan. We hebben een
groot netwerk van partners. Wellicht hoort
u daar al bij of wilt u zich daarbij aansluiten.
Wij zien ernaar uit met u samen te werken
en bestaande banden te verstevigen.
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Het verhaal van
De Haagse Hogeschool

Onze ambities

Toonaangevende hogeschool

In ons onderwijs en onderzoek gaan we
uit van de volgende ambities:

Al zo’n dertig jaar zijn we een toonaangevende onderwijsinstelling
in Den Haag en omstreken. Onze wortels liggen in de stad zelf.
Daar vindt u nog steeds onze hoofdvestiging en de innovatieve
Sportcampus Zuiderpark. In Delft en Zoetermeer liggen onze
nevenvestigingen. De Haagse Hogeschool kent veel lokale,
regionale en nationale samenwerkingsverbanden en een uitgebreid
en groeiend internationaal netwerk.
Ruim 27.000 studenten uit meer dan 140 landen maken gebruik van
een breed en praktijkgericht onderwijsaanbod. Ons onderzoek is
diepgravend en net zo praktijkgericht. De meerderheid van de studenten
volgt onze voltijdopleidingen voor hun bachelor. Wij helpen ze met
overgave zich te ontwikkelen tot professionals die hun weg weten in de
maatschappij.
Daarnaast bieden wij anderen die al wat ervaring hebben op de
arbeidsmarkt verdere ontwikkelmogelijkheden via een deeltijd- of duale
opleiding, een master- of post-hbo-opleiding. Inmiddels zijn 85.000 alumni
van De Haagse Hogeschool uitgewaaierd over de hele wereld. Deze oudstudenten vormen samen een wijdverbreid en divers netwerk dat we actief
onderhouden.

Een bruisende regio
De regio Zuid-Holland is een bedrijvige en veelzijdige regio. Met ruim
3,6 miljoen inwoners is deze regio ook de economische motor van
Nederland. De belangrijkste centra zijn Rotterdam én Den Haag. De eerste
als wereldhavenstad. De ander als internationale stad van vrede en recht
en als politieke hoofdstad van ons land. Delft en Leiden hebben innovatieve
kenniscentra op technologisch en medisch vlak. Het Westland en de streek rond
Bleiswijk zijn wereldspeler op het gebied van tuinbouw. Ook als het om ICT gaat,
speelt de regio een belangrijke rol. Zo werken binnen de Dutch Innovation Factory
Zoetermeer bedrijven en studenten van De Haagse Hogeschool samen aan
toegepaste innovaties op het gebied van informatietechnologie en data science.
Als hogeschool hebben ook wij te maken met grote maatschappelijke uitdagingen
waarvoor ondernemende, creatieve oplossingen nodig zijn. Waarvoor samenwerking
tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid gewenst. Deze transitie vraagt niet alleen
om een veerkrachtige arbeidsmarkt. Ook om onderwijs dat aansluit op ontwikkelingen
in de beroepspraktijk. Onderwijs waarin een leven lang ontwikkelen centraal staat. In
deze bruisende regio zien we hoe innovaties de wereld slimmer, schoner en socialer
maken. Wij dragen daaraan in ons onderwijs én onderzoek veel bij.
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Ons onderwijs heeft een
internationaal karakter en
stimuleert netwerken. Elke
afgestudeerde verlaat De
Haagse Hogeschool als
wereldburger.

%

Inclusiviteit kenmerkt ons
onderwijs.

%

Ons onderwijs is activerend,
uitdagend en studeerbaar.

%

Ons onderzoek versterkt het
onderwijs, de student en de
samenleving.

Elke dag weer ondernemen onze
docenten en studenten een zoektocht.
Zij willen zich ontwikkelen tot
wereldburgers, die grenzeloos denken
en stevig in de schoenen staan. Alleen
zo kunnen ze open en vol overtuiging
de wereld tegemoet treden. Centraal
daarin is de gerichtheid op de
samenleving en de ander. Wij geloven
in de kracht van samenwerken.
We willen onze studenten zo krachtig
maken dat ze de wereld, waarin ze leven
kunnen veranderen en verbeteren.
Door samen te werken, te groeien en
elkaar te stimuleren. Want we hebben
nieuwe antwoorden nodig op alle
uitdagingen, ver weg en dichtbij. En die
vinden we alleen als we doorlopend
elkaars inzichten, vaardigheden en
technieken delen en leren toepassen:
Let’s change. You. Us. The world.
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Ons onderwijs

Onze zeven faculteiten
%
%
%
%
%
%
%

Wij dagen onze studenten elke dag weer
uit om zich verder te ontwikkelen. Zeven

faculteiten bieden een grote variëteit aan
bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd of

duaal. Ook na het bachelordiploma blijven
we voor hen van betekenis. Zo stelt The

Hague Graduate School, een onderdeel van

onze hogeschool, professionals in staat hun

kennis verder te verdiepen door een masterof post-hbo-opleiding te volgen.
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Bestuur, Recht en Veiligheid
Business, Finance & Marketing
Gezondheid, Voeding & Sport
IT & Design
Management & Organisatie
Sociaal Werk & Educatie
Technologie, Innovatie &
Samenleving

Trotse wereldburgers

Leven Lang Ontwikkelen

Circa 1.900 bevlogen docenten en medewerkers
van diverse nationaliteiten en achtergronden
staan klaar om onze studenten te inspireren, te
begeleiden en voor hen als klankbord te dienen.

Mensen zijn nooit uitgeleerd. Ze willen bijblijven
of vooroplopen. Ze ontwikkelen nieuwe kennis,
inzichten en vaardigheden. Naast hun werk of
als onderdeel van hun werk. Werkgevers vragen
daarom en de maatschappelijke noodzaak om
continu te blijven leren, is groot.

Elk jaar studeren ongeveer drieduizend studenten
af. Voorzien van uitgebreide bagage zetten ze vanaf
dat moment een nieuwe stap in hun persoonlijke
en professionele ontwikkeling. Dragen ze als sterke
en trotse wereldburgers bij aan een duurzame
samenleving. Een samenleving die steeds
dynamischer wordt en nieuwe eisen stelt aan onze
potentiële alumni. Daarnaast volgen studenten uit
de hele wereld bij ons uitwisselingprogramma’s
en/of onze Engelstalige bacheloropleidingen.
Nemen zij deel aan bijvoorbeeld internationaal
georiënteerde minors of aan The Hague
Summer School. Of volgen ze een Engelstalige
masteropleiding aan The Hague Graduate School,
onderdeel van De Haagse Hogeschool.

De Haagse Hogeschool zet daarom uit volle
overtuiging in op het programma Leven Lang
Ontwikkelen. Wij verbinden ons actief aan de
zogeheten regionale ‘Human Capital Agenda’:
technologie, digitalisering en nieuwe inzichten
vragen om een voortdurende afstemming tussen
werken en leren. De Haagse Hogeschool biedt
hiervoor een flexibel leerplatform dat past bij de
leerbehoefte. Zo kunnen professionals met enige
jaren werkervaring in deeltijd of duaal een bacheloren/of masterstudie doen, of modules volgen.
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Ons onderzoek

Voor De Haagse Hogeschool is praktijkgericht onderzoek net

zo belangrijk als onderwijs. Ons onderzoek leidt tot praktische

oplossingen die direct toegepast kunnen worden in het werkveld.

We doen ons onderzoek vaak in co-creatie met onze partners bij de
overheid, het onderwijs, bedrijven, de gezondheidszorg en andere
instellingen. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

Kenniscentra
De Haagse Hogeschool heeft haar onderzoek geclusterd
in zeven kenniscentra. Een kenniscentrum bestaat uit
een aantal lectoraten die in samenwerking met partners
een thema onderzoeken. Zo’n thema is specifiek
ingegeven door ontwikkelingen in de maatschappij. Het
onderzoek van een kenniscentrum komt ten goede aan
de samenleving én ons onderwijs.
Onze kenniscentra zijn:
● Cyber Security
● Digital Operations and Finance
● Global and Inclusive Learning
● Global Governance
● Governance of Urban Transitions
● Health Innovation
● Mission Zero
Kijk voor een overzicht van alle kenniscentra en hun
projecten op
w
 ww.dehaagsehogeschool.nl/onderzoek/
kenniscentra.

Lectoraten
Op De Haagse Hogeschool vormen lectoren,
docent-onderzoekers en studenten de
onderzoeksgroepen of lectoraten. Ieder lectoraat
heeft zijn eigen onderzoeksgebied. Zo kunnen
docent-onderzoekers zich onder leiding van
een lector richten op sociale, economische
of technische vraagstukken. Altijd actueel en
maatschappelijk relevant. Het kan gaan over
verstedelijking, vergrijzing, nieuwe financiële
producten, cybersecurity en veel meer. Voor een
overzicht van alle onderzoeksgroepen verwijzen
wij graag naar
w
 ww.dehaagsehogeschool.nl/
onderzoek/lectoraten.
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Samenwerking

Een sterke verbinding tussen onderwijs, onderzoek
én beroepspraktijk. Dat is waar De Haagse
Hogeschool als netwerkhogeschool voor staat.
Onze waarden maken dit expliciet:

Curious:
We zijn nieuwsgierig, ambitieus
en ondernemend. We willen
weten wat u beweegt. We zijn
benieuwd naar uw plannen en
ideeën. Docenten en studenten
zetten zich in en nemen initiatief
in het krachtenveld tussen
maatschappij, onderwijs en
onderzoek.

Connecting:
We investeren serieus in ons
netwerk om met elkaar nieuwe
inzichten te ontwikkelen. We
zoeken naar verbinding met u,
met mensen uit de praktijk. Om
van u te leren en u zelf inbreng
te laten hebben. De som van
dat alles is dan sterker dan de
afzonderlijke delen.

Kennis circuleren
De Haagse Hogeschool wil zich graag duurzaam met
u en andere partners verbinden. Daardoor kan kennis
circuleren en daardoor kunnen wij gezamenlijk de
praktijk van uw instelling, bedrijf of branche verbeteren.
Alleen door competenties op te doen in een context
van theorie en praktijk kunnen onze studenten
uitgroeien tot grenzeloos denkende wereldburgers.
Tot de professionals die u nodig hebt, die onze
maatschappij nodig heeft.

Caring:
We zijn betrokken en
zorgvuldig. We creëren een
veilig klimaat, waar ieder tot
zijn recht komt en zich kan
ontplooien en vernieuwen.
We willen onze kennis en
vaardigheden met u delen, om
echt waarde toe te voegen.
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The Lighthouse
De Haagse Hogeschool heeft met The Lighthouse
een eigen centrum voor ontmoeting en inspiratie.
Lezingen, workshops, tentoonstellingen, films en
documentaires over maatschappelijke en politieke
vraagstukken zetten onze studenten, medewerkers
en netwerkpartners aan tot discussie en debat.

Internationale partnerships
Om economische en sociale ontwikkelingen te
bevorderen, werken we samen met andere kennisen onderwijsinstellingen, met bedrijven, de overheid
en met maatschappelijke instellingen. We geven die
samenwerking onder meer vorm via stages, projecten,
labs en onderzoeksprojecten. Dit doen we lokaal, regionaal
en nationaal en internationaal.

Al meer dan 20 jaar investeert De Haagse Hogeschool
in internationale samenwerking in de vorm van
partnerschappen. Op opleidingsniveau en Centers
of Expertise werken wij met meer dan 300 bilaterale
partnerschappen. Deze samenwerkingen focussen zich
voornamelijk op het uitwisselen van studenten, staf en
kennis en onderzoek.

Een aantal voorbeelden van regionale en nationale
samenwerkingen zijn:
\ In ons onderwijs én onderzoek hebben we veel
projecten en andere samenwerkingsverbanden
ontwikkeld met onder meer de gemeenten Den Haag,
Delft en Zoetermeer.
\ Regionaal werken we samen met bijvoorbeeld de
Economic Board Zuid-Holland, waarin bedrijven,
kennisinstellingen en overheden samen aan tafel
zitten
\ We hebben samenwerkingsverbanden met onder
meer ROC Mondriaan, Universiteit Leiden en ook met
collega hogescholen.
\ En we werken samen met organisaties als TNO, het
Haga ziekenhuis en ngo’s in de regio Den Haag

Ook op strategisch niveau werken we samen met onder
andere internationale universiteiten. Daarmee willen we
onder meer nieuwe synergie en kansen creëren die een
positief effect hebben op de kwaliteit van onderwijs
en onderzoek. Internationaal werken we samen met
kennisinstellingen zoals: de Tampere Universiteit in Finland,
de Beijing Foreign Studies University in China en de
Universidade Federal de Minas Gerais in Brazilië.

Samenwerking zit in ons DNA. We bieden
veel. We vragen ook veel. Met één doel:
Let’s Change. You. Us. The world.
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Wat bieden wij u?

Uw organisatie en ons
onderwijs

Kenniscentra en
praktijkgericht onderzoek

Gaat u de samenwerking met De Haagse
Hogeschool aan, dan krijgt uw organisatie te
maken met studenten die wij stimuleren om met
hun frisse blik naar dingen te kijken. Die wij leren
om hun nieuwsgierigheid in effectieve banen te
leiden. Studenten kijken onmiskenbaar anders naar
dingen dan professionals die door de wol geverfd
zijn. Alleen al dankzij die onbevangen inbreng van
buitenaf verwerft uw organisatie in de samenwerking
met De Haagse Hogeschool nieuwe inzichten en
kennis, waardoor u met meer slagkracht uitdagingen
aan kunt gaan.

Binnen onze hogeschool zijn onderwijs en
onderzoek nauw met elkaar verbonden. Onderzoek
is immers onmisbaar bij het delen van kennis en
bij het ontwikkelen van innovaties. Behalve van
ons onderwijs kunt u daarom ook profijt halen uit
ons onderzoek. Onze lectoraten en kenniscentra
voeren in een zeer breed spectrum – economisch,
technisch, sociaal, juridisch etc. – onderzoek
uit waarbij de praktische toepasbaarheid
vooropstaat. Daarbij zijn uw inbreng en hulp
wezenlijk. Met de resultaten van ons onderzoek
kunnen wij uw organisatie en de maatschappij
weer verder helpen. Hoe dit in de praktijk uit kan
werken, ziet u in de cases die we in de brochure
hebben opgenomen. In iedere casus blijkt
hoezeer de link met de beroepspraktijk een
speerpunt is voor De Haagse Hogeschool.

Stagebedrijf
U wilt innoveren en zoekt nieuwe inzichten? Ga dan
met ons in gesprek. Wie weet zijn er mogelijkheden
om stagebedrijf te worden. Als er een match is
helpen onze studenten u graag, bijvoorbeeld door
uw afzetmarkt te evalueren of door innovatieve
technische kennis in te brengen. In alle gevallen
snijdt het mes aan twee kanten. Want door een
bijdrage te leveren aan uw organisatie kunnen
studenten op hun beurt zich in de praktijk ontplooien
en daarin zelf ook leren.

Opdrachten en projecten
Het kan zijn dat uw organisatie antwoord wil krijgen
op een operationele, strategische of tactische
vraag. Neem in zo’n geval contact met ons op. Het
kan zijn dat er een match ontstaat tussen uw vraag
en een van onze opleidingen. Als dat zo is, dragen
onze studenten graag bij aan uw project. Individueel,
in groepsverband binnen een opleiding of zelfs
multidisciplinair. Zij maken die opdracht of dat
project onderdeel van hun opleiding of zij benutten
hun inbreng in uw organisatie als afstudeeropdracht.
Ook hier hebben alle partijen voordeel van de
samenwerking.
W
 ilt u meer weten? Kijk dan op:
www.dehaagsehogeschool.nl/
samenwerken/zet-een-student-docentof-lector-in/projecten
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Uw verzoek op de juiste plek
Wat hebben wij u als De Haagse Hogeschool te
bieden? Veel, zo hebben wij u laten zien. Wat ons
betreft is de drempel laag. Om ervoor te zorgen
dat uw verzoek op de juiste plek terechtkomt,
werken we samen in een netwerk van
contactpersonen bij faculteiten en kenniscentra
binnen De Haagse Hogeschool.
Hebt u vragen over de mogelijkheden die wij ú
kunnen bieden? Wilt u een keer kennismaken
met onze hogeschool? Of een afspraak maken
met een organisatie die al met ons samenwerkt?
Neem dan contact op met een van onze
kenniscentra. De link vindt u hieronder.
w
 ww.dehaagsehogeschool.nl/
samenwerken/zet-een-studentdocent-of-lector-in/stages-enafstudeeropdrachten
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Beweegparcours om de motoriek van
kinderen vast te leggen
Weerbaarder worden in weerbarstige stedelijke
vraagstukken

Innolab Laak Vitaal
Digitale ondersteuning bij revalidatie na een CVA

FAST@HOME

Mensen die getroffen zijn door een CVA (‘beroerte’ in de
volksmond) hebben een vaak langdurige revalidatie nodig. Ook
thuis moeten ze blijven oefenen. Kan digitale ondersteuning
daarbij helpen? De Haagse Hogeschool doet onder de naam
FAST@HOME hiernaar onderzoek, samen met onder andere
de TU Delft, het Erasmus Medisch Centrum, Hersenstichting
Nederland en diverse mkb-bedrijven.
In dit traject willen de onderzoekers antwoorden vinden op
vele vragen. Hoe kunnen digitale hulpmiddelen helpen om een
therapie trouw te volgen, op een voor de patiënt inspirerende
manier? En wat zijn volgens de betrokken zorgprofessionals
succes- en faalfactoren? Hoe zien patiënten dit? Hoe houd
je van afstand zicht op de ontwikkeling van gezondheid en
vaardigheden? Een onderzoeksproject op het snijvlak van
gezondheidszorg en digitale technieken.

In 2013 startte De Haagse Hogeschool het project
Innolab Laak Vitaal als leer/werklokaal in de Haagse
Molenwijk. In die tijd won de gedachte terrein dat
bewoners steeds meer zelf verantwoordelijk zijn
voor zorg, gezondheid, veiligheid en welbevinden.
Die ontwikkeling vroeg om een praktijkgerichte
kennisontwikkeling voor een betere omgang met
weerbarstige stedelijke vraagstukken. In Innolab
Laak Vitaal experimenteert De Haagse Hogeschool
samen met onze netwerkpartners met alternatieve
kleinschalige oplossingen. Oplossingen die weer
leiden tot interessante leerprocessen en interventies,
methodieken en tools voor de praktijk. Vanuit het
innolab doen we onderzoek naar vraagstukken als
armoede, arbeidsmarktparticipatie, burgerinitiatieven
en sociaal ondernemerschap.
Z
 ie voor meer informatie:
laakvitaal.nl/over-innolab-laak-vitaal/

De MQ-scan

Kinderen zijn zwaarder dan vroeger. Daardoor ook
motorisch minder vaardig. Uit onderzoek is gebleken
dat 80 procent van de kinderen lichamelijk onvoldoende actief is. Een zorgwekkende ontwikkeling,
zeker voor hun latere leven. Hoe kunnen we deze
ontwikkeling in een vroeg stadium signaleren?
Er zijn testen die de motorische vaardigheden
van kinderen meten. Deze kosten veel tijd. En ze
zijn niet voor alle kinderen een haalbare optie.
Reden genoeg voor De Haagse Hogeschool om
in 2014 een pilotstudie te beginnen in de vorm van
een beweegparcours. Hiermee kan een docent
met behulp van een app in één gymnastiekles de
motoriek van alle kinderen vastleggen.
In dit onderzoekstraject werkte De Haagse
Hogeschool samen met onder andere de Vrije
Universiteit, de GGD Haaglanden, verschillende
basisscholen en de University of South Australia.
Z
 ie voor meer informatie:
www.mqscan.nl

Zie voor meer informatie:
www.fastathome.org

Onderzoek De Haagse Hogeschool met ProRail en TNO
De Haagse Hogeschool werkt intensief samen met Basalt

Continue professionalisering in de zorg
In 2019 fuseerden Sophia Revalidatie en
Rijnlands Revalidatie Centrum tot één
nieuwe organisatie: Basalt. Daardoor
ontstond het grootste expertisecentrum
voor medisch specialistische revalidatiezorg
en -geneeskunde in Nederland, met tien
locaties in Den Haag en omgeving. De
Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie –
nu dus Basalt - werken al lange tijd intensief
samen op diverse terreinen.
Zo biedt Basalt stageplaatsen voor
studenten van De Haagse Hogeschool. In
de praktijkomgeving én in het zogeheten
SmartLab, waar e-health en nieuwe
technologie centraal staan. Basalt en
De Haagse vernieuwen samen het
onderwijscurriculum, bijvoorbeeld bij de
minor Revalidatie. Op onderzoeksgebied
hebben beide partijen al een gezamenlijk
lectoraat Revalidatie. Ook andere lectoraten
van de Faculteit voor Gezondheid, Voeding
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en Sport werken samen met Basalt. Het
Leids Universitair Medisch Centrum is een
partner als het gaat om wetenschappelijke
onderzoek.
De Haagse Hogeschool en Basalt zetten
volop in op innovatie. Nieuwe kennis creëert
waarde, door de vertaling in bijvoorbeeld
nieuwe producten, diensten en processen.
Living labs spelen hier een belangrijke rol.
In dit samenspel van onderwijs, onderzoek
en innovatie leveren De Haagse Hogeschool
en Basalt een bijdrage aan de continue
professionalisering van de beroepspraktijk
in de zorg. Elke activiteit moet leiden tot een
keten van verbeteringen. Beroepskrachten,
docenten en studenten vormen een learning
community, waarin men onderzoekt wat
werkt en wat niet werkt.
Z
 ie voor meer informatie:
https://tinyurl.com/basalthhs

Zonnepanelen aan geluidsschermen

Er staan veel geluidsschermen langs de spoorwegen in ons
land. Ze worden beheerd door ProRail. Is het mogelijk om
deze geluidsschermen ook te gebruiken voor het opwekken
van energie? Heel concreet, door daar zonnepanelen aan te
bevestigen? Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Wat vinden
omwonenden van een glimmend geluidsscherm? Wat is
het economisch rendement van de zonnepanelen in deze
opstelling? Is dit te verbeteren als omwonenden participeren?
De Haagse Hogeschool onderzoekt samen met ProRail,
TNO, gemeenten en andere partners welke mogelijkheden
zonnepanelen aan geluidsschermen bieden. Het project is
een pilot. Na dit project hoopt ProRail eenvoudig de schaal te
vergroten. Mogelijk bieden de resultaten van het onderzoek
ook kansen voor zonnepanelen aan de geluidsschermen langs
autosnelwegen.
In dit samenwerkingsproject ontwerpt De Haagse de integratie
van de zonnepaneelsystemen met het publieke energienet.
Ook begeleiden we de inbreng van omwonenden in dit project.
We proberen de participatie zo in te richten dat de plaatsing
van de panelen niet op weerstand stuit. Daardoor kan ProRail
het project sneller en goedkoper realiseren.

Op zoek naar nieuwe kansen voor ondernemers

Future-Proof Retail

De retail ontwikkelt zich in een hoog tempo.
Winkelstraten veranderen. Webshops nemen een hoge
vlucht. Mensen besteden op andere manieren hun tijd
en geld. Dit is spannend. Sommige ondernemers zien
hierin vooral bedreigingen. Anderen hebben oog voor
de kansen die deze ontwikkeling biedt. Stadskernen en
dorpen hebben op dit vlak alle hun eigen uitdagingen.
De Haagse Hogeschool ontwikkelde, samen met meer
dan dertig partners in heel Nederland, het project
Future-Proof Retail. Ondernemers oriënteren zich hier
op nieuwe ontwikkelingen. Zij leren snel, effectief en op
een leuke manier nieuwe vaardigheden en inzichten.
Experimenten vinden plaats in elf living labs.
Inmiddels zijn er al 250 ondernemers en 600 studenten
betrokken bij dit project! Het leverde tot nu toe
32 leertools op. Van quick scans tot het bordspel
‘Gastvrijheid’. Future-Proof Retail draagt bij aan vitale
stadskernen en dorpen en een circulair Nederland.
Z
 ie voor meer informatie:
https://futureproofretail.nl/
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Facts & figures
Studenten en
docenten van
meer dan

26.000

350

146

inclusief

exchange
partners

verschillende
landen

13%

students

meer dan

exchange
studenten

14.172

14.750 studenten bereikt
door onderzoek en
onderwijs van lectoraten

7

45

Faculteiten

9

Bachelor
programmas

Master
programmas

1.350

studenten actief
betrokken bij onderzoek

29

7

1400

Lectoraten

Kenniscentra

Docenten

4

vestigingen in en
omgeving Den Haag

365

publicaties

44.475

mensen bereikt door congressen en
lezingen van lectoraten, waarvan
Den Haag

Delft

Zoetermeer

Sportscampus
Zuiderpark

Gegevens 2018

De Haagse Hogeschool
Hoofdvestiging
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
P.ostbus 13336
2501 EH Den Haag
070 445 88 88

dehaagsehogeschool.nl

10.650 studenten
22.250

mensen uit beroepenveld
en maatschappij.

