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INTRODUCTIE

Een huisstijl geeft de eerste indruk van een organisatie in 
communicatie. Onze visuele identiteit, merkarchitectuur en tone-of-
voice 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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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.

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.

WAT IS DEZE GIDS?

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

mailto:huisstijl%40hhs.nl?subject=
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Er zijn drie belangrijke groepen die deze richtlijnen kunnen gebruiken.

ALGEMENE GEBRUIKERS
Als een hulpmiddel voor het begrijpen en toepassen van de basis-
principes t.a.v. in De Haagse communicatiemiddelen.

COMMUNICATIEPROFESSIONALS
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.

VOOR WIE IS DEZE GIDS?

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

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

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

Raadpleeg de pictogrammen 
rechts bovenaan de pagina 
om te zien voor welke 
gebruikersgroep de informatie 
op de pagina relevant is.
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#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/over-
de-haagse/over-ons

ONS MERK01
Missie en strategische keuzes
Visie en ambitie: Waar willen we naartoe?

In 2022 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. 
De hogeschool levert daarmee een bijdrage aan de 
vernieuwing van het onderwijs en de beroepspraktijk en 
aan de ontwikkeling van de samenleving.

https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/over-ons
https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/over-ons
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Wat betekent het voor 
ons onderwijs?

Ons bacheloronderwijs heeft de volgende 
uitgangspunten: 

 \ Elke afgestudeerde verlaat De Haagse 
Hogeschool als wereldburger 

 \ Inclusiviteit kenmerkt ons onderwijs 

 \ Ons onderwijs is activerend, uitdagend 
en studeerbaar 

Hoe willen we daar 
komen?

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

 \ 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) 

Wat betekent het voor 
ons onderzoek?

Ons onderzoek draagt bij aan verbetering 
en vernieuwing van ons onderwijs, de 
beroepspraktijk en de samenleving. 
Daarbij ligt de inhoudelijke focus op zeven 
kenniscentra met ieder een eigen thema 
die aansluiten bij de profilering van de 
hogeschool, te weten: 

 \ Centre of Expertise Cyber Security 

 \ Digital Operations & Finance 

 \ Global and Inclusive Learning 

 \ Global Governance 

 \ Governance of Urban Transitions

 \ Health Innovation

 \ Mission Zero
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#BRAND PROFILER
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.

Als hogeschool lag onze focus lange tijd in de 
eerste plaats op het opleiden van studenten 
tot deskundige professionals. Hieraan doen wij 
geen concessies. Maar om in deze wereld vol 
uitdagingen te kunnen functioneren, hebben 
we nog een andere opdracht:

Het stimuleren en faciliteren van jonge 
mensen in hun ontwikkeling tot wereldburgers 
(empowering you to change your world).

PROMISE

LET’S CHANGE. 
YOU. US. THE WORLD

HOW

GLOBAL CITIZENSHIP
INTERNATIONALISATION
NETWORK UNIVERSITY

WHAT

QUALITY EDUCATION AND 
PRACTICE-ORIENTED RESEARCH

CORE VALUES
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GLOBAL
CITIZENS
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Enthusiastic, Critical, Inviting, International, Empathic
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skills and attitude to thrive in a connected world
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BENEFITS

Empowering you to change your world

WHY

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

IS

SAYS DOES

BELIEVES

BRAND PROFILERWat beloven we en hoe verschilt 
dat van onze concurrenten?

MERKPOSITIONERING
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Samenvattend is ons merkbelofte: 
‘empowering you to change your world’. 
Dit vertaalt zich in kernwaarden t.a.v. onze 
identiteit: Curious, Caring en Connecting. 
De samenhang tussen de verschillende 
elementen is gevisualiseerd in het Brand 
House model. 

CURIOUS

QUALITY EDUCATION

PROGRAMME
VALUE

HOW

WHAT

PROOF

H
O

W
W

H
Y

W
H

AT
PR

O
O

F

HOW

WHAT

PROOF

HOW

WHAT

PROOF

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

THE HAGUE 
GRADUATE 
SCHOOL

BUSINESS, 
FINANCE & 
MARKETING

PUBLIC 
MANAGEMENT, 
LAW & SAFETY

HEALTH, 
NUTRITION & 
SPORT

MANAGEMENT & 
ORGANISATION

SOCIAL WORK 
& EDUCATION

TECHNOLOGY, 
INNOVATION & 
SOCIETY

IT & DESIGN

PRACTICE-ORIENTED RESEARCH

PR
O

GR
AM

M
ES

ST
RA

TE
GY

ID
EN

TI
TY

+ GLOBAL ISSUES > CHANGE > GLOBAL CONNECTIVITY

GLOBAL CITIZENSHIP

INTERNATIONALISATION NETWORK UNIVERSITY

CARING CONNECTING

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

PROGRAMME
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

FACULTY 
VALUE

EMPOWERING YOU TO CHANGE YOUR WORLD

BRAND HOUSE MODEL

HOW

WHAT

PROOF

HOW

WHAT

PROOF

HOW

WHAT

PROOF

HOW

WHAT

PROOF

HOW

WHAT

PROOF

MISSION ZEROCYBER 
SECURITY

GOVERNANCE OF 
URBAN 

TRANSITIONS

DIGITAL 
OPERATIONS & 

FINANCE

GLOBAL AND 
INCLUSIVE 
LEARNING

GLOBAL 
GOVERNANCE

HEALTH 
INNOVATION

#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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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.



DIENSTEN

The Hague English Academic 
Preparation School

The Hague Summer/Winter 
School

The Hague Graduate School 1

Kenniscentra

BACHELORS

PRAKTIJKGERICHT 
BACHELORONDERWIJS

PRAKTIJKGERICHT 
ONDERZOEK

ANDERE SPECIFIEKE 
PRODUCTEN

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Hogeschoolraad

The Lighthouse

Bedrijfsvoering & Control

Onderwijs, Kennis & Communicatie
Human Resources Management

Facilitaire Zaken & IT
Bestuurszaken

O
RG

AN
IS

AT
IE

LECTORATEN

Business, Finance & Marketing

Bestuur, Recht & Veiligheid

Gezondheid, Voeding & Sport

IT & Design

Management & Organisatie

Sociaal Werk & Educatie

Technologie, Innovatie & 
Samenleving

FACULTEITEN

Centre of Expertise Cyber Security

Digital Operations & Finance

Governance of Urban Transitions

Health Innovation

Global and Inclusive Learning

Global Governance

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

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. 

#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.

ONZE MERKARCHITECTUUR

1 Bevindt zich in een transitiefase
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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 Graduate School*  

 \ The Hague Summer/Winter School

WANNEER ONDERSCHEIDEN MET LABELS? 

#LABEL
 Bij een label bij het logo staat een andere 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 richtlijnen voor The Hague Graduate School staan 
vermeld in een apart brandboek.

The Hague English Academic 
Preparation School

The Hague Summer/Winter 
School

The Hague Graduate School 1

ANDERE SPECIFIEKE 
PRODUCTEN

1 Bevindt zich in een transitiefase
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Academische afdeling
Faculteiten, lectoraten, platforms, onderzoek, 
kenniscentra’s, enz.

Opleiding
Bachelors, opleidingen, programma’s, enz.

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

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Corporate logo Corporate logo Corporate logo

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Je bent...

Je wilt...

Je gebruikt...

LOGOGEBRUIK

#GEBRUIK
Zie hoofdstuk ‘Ons Logo’ 
voor de gebruiksrichtlijnen
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HOE ONDERSCHEIDEN MET LABELS? 

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. 

Overig product, labels
Masters en professional courses*, scholen enz.

The Hague Prep School The Hague Summer School

Je bent...

Je wilt...

Je gebruikt...

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Corporate logo

#LOGO GEBRUIK
Zie hoofdstuk ‘Ons Logo’ voor de gebruiksrichtlijnen

*  De richtlijnen voor The Hague Graduate School 
staan vermeld in een apart brandboek.
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BENEFITS

Empowering you to change your world

WHY

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

IS

SAYS DOES

BELIEVES

BRAND PROFILER
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COMMUNICATIEVE POSITIONERING

‘Empowering you to change your 
world’ is de kernbelofte van De Haagse 
Hogeschool. Om deze belofte relevant te 
maken voor verschillende doelgroepen 
is er een vertaling gemaakt naar stijl van 
communiceren en kernboodschappen 
die de doelgroep aanspreken.  

De kernbelofte werd vertaald naar 
de pay-off ‘Let’s change. You. Us. 
The World.’ in combinatie met de huisstijl.

Hoe maken wij onze belofte relevant voor verschillende doelgroepen?
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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'.

ONS VERHAAL EN PAY-OFF
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TONE OF VOICE

ENTHOUSIAST | KRITISCH | UITNODIGEND |  
INTERNATIONAAL | EMPATHISCH

We hebben onze kernbelofte en kernwaarden vertaald naar een tone-of-
voice met vijf met kernmerkende termen: enthousiast, kritisch, uitnodigend, 
internationaal en empathisch. Zo willen we schrijven en communiceren. 
Sommige van die termen hebben meer effect op de schrijfstijl zelf, anderen 
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.

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

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

https://icreate.hhs.nl
mailto:huisstijl%40hhs.nl?subject=
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HOE ZEG JE HET NIET HOE ZEG JE HET

SCHRIJF PERSOONLIJK EN ACTIEF
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.

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

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

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. 

‘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.’ 

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.  

‘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
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 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.’

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. 

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

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

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.  

‘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.’  

HOE ZEG JE HET NIET HOE ZEG JE HET
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SCHRIJF VERHALEND
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 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.’

GA NAAST DE DOELGROEP STAAN
Schrijf inclusief, heb het over ‘we’ en ‘wij’. In al onze 
teksten gebruiken we de je-vorm als aanspreekvorm. 
Een uitzondering geldt voor teksten van Masters & 
Professional Courses, waar voor de u-vorm is gekozen. 
Benoem in je tekst de zaken waar de ander tegenaan 
loopt en laat zien dat we snappen waar het om gaat. 

‘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.’

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. 

‘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.’

HOE ZEG JE HET NIET HOE ZEG JE HET
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AANDACHTPUNTEN VOOR OPLEIDINGEN, 
FACULTEITEN EN AFDELINGEN

Schrijf persoonlijk en actief.

Gebruik korte, levendige zinnen.

Daag uit, heb een mening.

Nodig mensen uit (call to action).

Schrijf in het Engels, of bied vertaling aan. 

Wees voorzichtig met humor, stereotypen en clichés.

Sluit aan bij de motivatie en emotie van de doelgroep.

Vermijd vakjargon en afkortingen, bijvoorbeeld van opleidingsnamen.

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

Laat je tekst nakijken op spelfouten.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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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.

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

#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.

ONS LOGO02

https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/mediakit
https://icreate.hhs.nl
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#FORMATS
Professionele reproductie
Voor hoge kwaliteit drukreproductie gebruik je PDF- 
of 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.

Formaat PRO KANTOOR TRANSPARANTIE

PDF

EPS 

JPG

PNG

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.
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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.

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

INTERNATIONAAL LOGO
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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.

MINIMALE WITRUIMTE
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...

25 mm (drukwerk)
150 pixel (digitaal)

Het logo heeft een vaste lengte/breedte-
verhouding 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
60 mm

55 mm

50 mm

45 mm

50 mm

Minimum

#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). 

VERHOUDING LOGO
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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.

A4 formaten, staand (1/3)Liggende formaten (1/4) Staande formaten (1 of 1/2)
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BASISPOSITIE LOGO

1

2

Aanvaardbare positieVoorkeurspositie

De gewenste plaatsing voor het 
logo is rechtsonder. Op deze manier 
wordt het logo een basiselement dat 
consistent op alle stukken voorkomt. 

Vermijd het logo in het midden 
te plaatsen.

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



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 32 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

Plaats het logo op achtergronden die goed 
contrast en leesbaarheid bieden om ervoor te 
zorgen dat het duidelijk herkenbaar is.

ACHTERGROND LOGO
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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 omtrekken.Logo-onderdelen niet verplaatsen of 
veranderen.

Niet  draaien.

De kleuren niet wijzigen.Logo-onderdelen niet wijzigen of 
verwijderen.

Voeg geen andere elementen toe 
aan het logo.

Plaats het logo niet op een 
ingewikkelde achtergrond.

Niet afknippen.Plaats het logo niet op een achtergrond 
met weinig contrast.

DON’TS
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Academische afdeling
Faculteiten, lectoraten, platforms, onderzoek, 
kenniscentra’s, enz.

Opleiding
Bachelors, opleidingen, programma’s, enz.

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

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Corporate logo Corporate logo Corporate logo

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Je bent...

Je wilt...

Je gebruikt...

GEBRUIK LOGO
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HOE ONDERSCHEIDEN MET LABELS? 

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. 

Overig product, labels
Masters en professional courses*, scholen enz.

The Hague Prep School The Hague Summer School

Je bent...

Je wilt...

Je gebruikt...

Corporate 
communicatie-
middelen 
Briefpapier, 
visitekaarten, ads...

Marketing &  
communicatie-
middelen 
Flyers, brochures, 
banners, vlaggen...

Corporate logo

#LOGO GEBRUIK
Zie hoofdstuk ‘Ons Logo’ voor de gebruiksrichtlijnen

*  De richtlijnen voor The Hague Graduate School 
staan vermeld in een apart brandboek.



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 36 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

5°C

15°C -15°C

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 materiaal- 
en 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.

ONZE PAY-OFF
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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.

KLEUR PAY-OFF
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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

15°C -15°C
85%

#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 :  pay-off
100  :  85
90  :  76,5
80  :  68
75  : 63,75
70  :  59,5
65  : 55,25
60  :  51
50  :  42,5 

100%

ONS LOGO EN PAY-OFF
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POSITIE LOGO EN PAY-OFF

1

4

2

3

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).
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#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.

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 
kleuren op de juiste wijze is een van de gemakkelijkste 
manieren om ervoor te zorgen dat onze materialen een 
samenhangend merk weerspiegelen.

ONZE KLEUREN03

https://icreate.hhs.nl
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PMS 711 

CMYK 15, 88, 82, 4

RGB 202, 67, 60

HEX #CA433C

PMS 7408 

CMYK 0, 29, 100, 0

RGB 255, 186, 0

HEX #FFBA00

CORPORATE GRIJS
PMS 432 

CMYK 67, 45, 27, 70

RGB 34, 51, 67

HEX #223343

PMS 3125

CMYK 89, 0, 20, 0

RGB 0, 178, 205

HEX #00B2CD

CORPORATE GROEN
PMS 2305

CMYK 25, 0, 100, 32

RGB 158, 167, 0 

HEX #9EA700

CMYK 81, 64, 41, 38

RGB 59, 69, 89

HEX #3B4559

CMYK 25, 0, 100, 38

RGB 142, 152, 6 

HEX #909806

CMYK 71, 55, 33, 23

RGB 78, 91, 115 

HEX #4E5B73

CMYK 25, 0, 100, 26

RGB 168, 173, 0

HEX #A8AD00

PRIMAIRE KLEUREN SECUNDAIRE KLEUREN

%5%10%20%30%40%50%60%70%80

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. 

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

#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. 
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ONZE KLEURHIËRARCHIE

CORPORATE

PRAKTIJKGERICHT 
BACHELORONDERWIJS

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.

PRAKTIJKGERICHT 
ONDERZOEK

ANDERE 
PRODUCTEN

*  De richtlijnen voor The Hague Graduate School staan vermeld in een apart brandboek.

THE HAGUE 
GRADUATE SCHOOL*
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ONS KLEURENSPECTRUM

CORPORATE

WITRUIMTETHE HAGUE GRADUATE SCHOOL

PRAKTIJKGERICHT 
ONDERZOEK

PRAKTIJKGERICHT 
BACHELORONDERWIJS

ANDERE PRODUCTEN

*  De richtlijnen voor The Hague Graduate School 
staan vermeld in een apart brandboek.
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KLEURGEBRUIK

DOELGERICHT GEBRUIKEN

Gebruik kleuren om de organisatie-
onderdeel te verduidelijken 
en belangrijke informatie te 
benadrukken.

Opleidingen en 
studiekeuzeactiviteiten
Bachelors en Masters programmas

2021-2022

Connected Learning

Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel 
ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci 
nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum 
iumquatem eum sequam et eumquis as 
pa adis ut elestiusamus dolorro officiis 
moUcipic tem consecernam que prerum as 
dolluptatur?Sedipictas nus quae endition 
nimil ilibus samenimus aut as doluptatem 
sit vellita temporera volut magnis sit 
facipsuntio. Il moditinvent.

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos 
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 
ut ipsae doluptate doluptatur audandestion 
ad moluptatus et que volupta quidem que

www.dehaagsehogeschool.nl

Aspedis asped et aliqui acerae es 
etur aut etur ra solorpor si cum 
rerecta simusam, excerciurUte ea 
vent ium quis aut asped quodi tem 
fugitatur, voluptate volupti officae 
ratem conseceptae velibeatur, 
officim inullor ehendigendit etur.

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

21st century skills in de praktijk
Communication & 
Multimedia Design 

 % Bachelor

 % Den Haag, 
hoofdvestiging

 % 4 jaar

 % 240 ECTS

 % Bachelor of Science

Bachelor of Science
Connected Learning

Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel 
ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci 
nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum 
iumquatem eum sequam et eumquis as 
pa adis ut elestiusamus dolorro officiis 
moUcipic tem consecernam que prerum as 
dolluptatur?Sedipictas nus quae endition 
nimil ilibus samenimus aut as doluptatem 
sit vellita temporera volut magnis sit 
facipsuntio. Il moditinvent.

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos 
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 
ut ipsae doluptate doluptatur audandestion 
ad moluptatus et que volupta quidem que

www.dehaagsehogeschool.nl

Aspedis asped et aliqui acerae es 
etur aut etur ra solorpor si cum 
rerecta simusam, excerciurUte ea 
vent ium quis aut asped quodi tem 
fugitatur, voluptate volupti officae 
ratem conseceptae velibeatur, 
officim inullor ehendigendit etur.

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

21st century skills in de praktijk

Corporate

Onderzoek The Lighthouse

Bacheloropleiding

IF ROBOTS RULE 
THE WORLD

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

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?

Vrije toegang. Gratis drankje na afloop.

27 NOVEMBER 2017
16.30 - 18.00  Innovation Playground

lighthouse.hhs.nlTHE LIGHTHOUSE
Centrum voor debat, cultuur & innovatie

Welk werk gaan wij doen als robots onze banen overnemen?

Designerly Innovation

Future Telling

Design Thinking

Participatory 
Innovation

Lector Rianne Valkenburg

Connected Learning

Ipsunt peria essimus ciliquae prate vel 
ist, odi officillati quatur moluptatiunt iduci 
nias dolecab orunte odiorae quiatur? Rum 
iumquatem eum sequam et eumquis as 
pa adis ut elestiusamus dolorro officiis 
moUcipic tem consecernam que prerum as 
dolluptatur?Sedipictas nus quae endition 
nimil ilibus samenimus aut as doluptatem 
sit vellita temporera volut magnis sit 
facipsuntio. Il moditinvent.

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos 
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 
ut ipsae doluptate doluptatur audandestion 
ad moluptatus et que volupta quidem que

www.dehaagsehogeschool.nl

Aspedis asped et aliqui acerae es 
etur aut etur ra solorpor si cum 
rerecta simusam, excerciurUte ea 
vent ium quis aut asped quodi tem 
fugitatur, voluptate volupti officae 
ratem conseceptae velibeatur, 
officim inullor ehendigendit etur.

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

21st century skills in de praktijk



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

Connected Learning

Veel aandacht is nodig voor het 
ontwikkelen van een inclusieve campus 
waarin studenten en professionals 
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. 

65%

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid 
que mos 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 ut ipsae 
doluptate doluptatur audandestion ad 
moluptatus et que volupta quidem que

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. 

Global & Inclusive Learning

Lorem Ipsum 
dolor sit amet

Turem et idit, vellent ut vendae optat di blab ipitat.Equae quia 
quaturi orehendis id magnimolupta nullab imet volut est, quam 
dignit restemporum que voluptatis inti rem qui omni dendi 
vent, quam sint que periate idebitio volupta aute voluption nus.

Lorem Ipsum dolor sit amet

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

Connected Learning

Veel aandacht is nodig voor het 
ontwikkelen van een inclusieve campus 
waarin studenten en professionals 
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. 

65%

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid 
que mos 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 ut ipsae 
doluptate doluptatur audandestion ad 
moluptatus et que volupta quidem que

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. 

Global & Inclusive Learning

Lorem Ipsum 
dolor sit amet

Turem et idit, vellent ut vendae optat di blab ipitat.Equae quia 
quaturi orehendis id magnimolupta nullab imet volut est, quam 
dignit restemporum que voluptatis inti rem qui omni dendi 
vent, quam sint que periate idebitio volupta aute voluption nus.

Lorem Ipsum dolor sit amet
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Vitaliteit en sport
Connected Learning

Veel aandacht is nodig voor het ontwikkelen 
van een inclusieve campus waarin 
studenten en professionals 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. 

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos 
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.

www.dehaagsehogeschool.nl

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

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.

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

Turem et idit, vellent ut vendae optat 
di blab ipitat.Equae quia orehendis 
id magnimolupta nullab imet volut 
est. Cum, optatur, sit ressimus, que 
non cum res ilit ommolor ehenduciis 
duntinctus doluptatem.

Sportkunde | 
Sportmanagement
Voltijd

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

Turem et idit, vellent ut vendae optat 
di blab ipitat.Equae quia orehendis 
id magnimolupta nullab imet volut 
est. Cum, optatur, sit ressimus, que 
non cum res ilit ommolor ehenduciis 
duntinctus doluptatem.

Sportkunde | 
Sportmanagement
Voltijd

Vitaliteit en sport
Connected Learning

Veel aandacht is nodig voor het ontwikkelen 
van een inclusieve campus waarin 
studenten en professionals 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. 

Onderzoeks projecten 

Namuscie ntorrum quis samus vid que mos 
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.

www.dehaagsehogeschool.nl

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

 % Harum as est

 % Sit aut min vol

 % Itatior aturece 
dollace

 % Pudaes delesed 
culpa ium

 % Harum as est

 % Sit aut min vol

 % Itatior aturece 
dollace

 % Pudaes delesed 
culpa ium

 % Harum as est

 % Sit aut min vol

 % Itatior aturece 
dollace

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.

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

Vermijd deze kleurencombinaties van tekst- en achtergrondkleur. Ze botsen met elkaar, hebben weinig contrast en zijn moeilijk te lezen.
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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.

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.

04 TYPOGRAFIE

mailto:huisstijl%40hhs.nl?subject=
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De typografie van de huisstijl bestaat 
uit de combinaties van twee lettertypes; 
GT Walsheim en Aktiv Grotesk. Voor alle 
corporate uitingen en communicatie- 
en marketingmiddelen worden deze 
lettertypen gebruikt: GT Walsheim voor 
koppen en Aktiv Grotesk voor lopende 
teksten.

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
Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh
Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh Hh
Hair Thin Light Regular Medium Bold XBold Black

GT Walsheim

Aktiv Grotesk

PRIMAIRE LETTERTYPES
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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

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.

GT WALSHEIM
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Hoofdletters — 30 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Kleine letters — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kleine kapitalen — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Cijfers, leestekens — 30 pt.

0123456789!@ # $%^&*•~
({[“-+=.,;:†‡µ¶…→↑®™”]})123456789
⌂▬▲▽◆◌●◘☒▀█░▒▓╞╩╤╛
äßÇÐĞŌŞЊЙДЖӱ√∞£¥§¼

Aktiv Grotesk is een 21ste-eeuwse 
interpretatie van een grotesk sans-
lettertype 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.

AKTIV GROTESK
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Hoofdletters — 30 pt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
Kleine letters — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Kleine kapitalen — 30 pt.

abcdefghijklmnopqrstuv w x y z

Cijfers, leestekens — 30 pt.

0123456789!@#$%^&*•~
({[“-+=.,;:†‡µ¶…®™”]})123456789
äßÇÐĞŌŞ√∞£¥§¼

De condensed versie van Aktiv Grotesk 
gebruik je voor tabellen, grafieken, 
infographics en kleinere tekstblokken 
met beperkte ruimte.

#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.

AKTIV GROTESK CONDENSED
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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

ALTERNATIEVE LETTERTYPES
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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)

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

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 1
Heading 2

HEADING 3
HEADING 4

Subhead 1

Subhead 2

Subhead 3

Subhead 4

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

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

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

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

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

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

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

#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.
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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.

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.

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.

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

 \ Temquam 
 \ Modis 
 \ Andit
 \ Ovidus

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

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

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 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)
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CITATEN & OPSOMMINGEN

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

“Remporumque sit 
quisciis toledo vid occus 

estotat eiunt eos. ”

“XP offica...

“Remporumque alia sit 
quisciis toledo vid quo occus 

estotat eiunt eos. ”
“Remporumque alia sit 

quisciis toledo vid quo occus 
estotat eiunt eos. ”

 % 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

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

#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.
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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

European Studies 15 x x

Facility Management 15 x x

HBO-ICT 20 x x

Mechatronica 15

Social Work 10

Sportkunde 10 x

Werktuigbouwkunde 15 x x

Study programme ECTS 
credits

Semester 1 
Block 1

Semester 2 
Block 1

Accountancy 15 x x

European Studies 15 x x

Facility Management 15 x x

HBO-ICT 20 x x

Mechatronica 15

Social Work 10

Sportkunde 10 x

Werktuigbouwkunde 15 x x

Study programme ECTS 
credits

Semester 1 
Block 1

Semester 2 
Block 1

Accountancy 15 x x

European Studies 15 x x

Facility Management 15 x x

HBO-ICT 20 x x

Mechatronica 15

Social Work 10

Sportkunde 10 x

Werktuigbouwkunde 15 x x

Study programme ECTS 
credits

Semester 1 
Block 1

Semester 2 
Block 1

Accountancy 15 x x

European Studies 15 x x

Facility Management 15 x x

HBO-ICT 20 x x

Mechatronica 15

Social Work 10

Sportkunde 10 x

Werktuigbouwkunde 15 x x

Voorbeeld 1

Voorbeeld 3

Voorbeeld 2

Voorbeeld 4



Officia vitas et, ut harumet re volorat doluptati occatem et 
liquam Quo blabore vendiores unt porporp comnis exceati 
nvendi doluptiosae consed ulluptaquas con

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

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

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

“Opleidingen alia sit 
quisciis toledo vid quo 

occus eiunt eos. ”

Heading op 
meerdere regels
Heading op één regel
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TYPESETTING VOORBEELD

A4 pamflet



Officia vitas et, ut harumet re volorat doluptati occatem et 
liquam Quo blabore vendiores unt porporp comnis exceati 
nvendi doluptiosae consed ulluptaquas con

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

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

 % Pudaes delesed 
ma culpa ium

 % Harum as est, sit 
aut min atre vol 
eaquam

 % Itatior aturecepro 
dollace

“Opleidingen alia sit 
quisciis toledo vid quo 

occus eiunt eos. ”

Heading op 
meerdere regels
Heading op één regel
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KOP 1
GT Walsheim Bold

30 pt / Leading: 34,5 pt (auto 115%)
Kerning: Optical / Tracking: –10

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

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

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 1
GT Walsheim Bold

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

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

SUBKOP 4
GT Walsheim Bold
9 pt / Leading: 10,35 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)

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)

TYPESETTING VOORBEELD

A4 pamflet  
op stramien

Vierkant raster, 4,2 mm bij A4

Basislijn raster, 4,2 mm bij A4
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#ASSETS 
De digitale assets voor onze 
grafische-elementenbibliotheek 
kunnen worden gedownload via 
icreate.hhs.nl.

We hebben specifieke grafische vormen ontwikkeld 
die een unieke look creëren en ons herkenbaar maken: 
‘squangels’ en ‘scatters‘.

Deze grafische vormen symboliseren onze waarden en 
dien je zorgvuldig te gebruiken.

GRAFISCHE 
ELEMENTEN05

https://icreate.hhs.nl
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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.

SQUANGLES

#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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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).

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).

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.

OPBOUW SQUANGLES

16x16

1.

4.

10x10

2.

5.

3.

6.
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BASIS SQUANGLE SETS

Set 1

Set 2

Set 3

3A 3B

2D2B 2C2A

1A 1C1B 1D

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.
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COMBINATIES

De basisvormgebieden kun 
je combineren tot een beeld-
mozaïek. 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.

1C

1C

Set 1 Set 2

Set 3

Set 1C (tweevoudig grid variant)

Set 1C (viervoudig grid variant)

1A

1A

1A

1C

1C

1C

1B

1B

1B

1D

1D

1D

2D

2D

2D

2B

2B

2B

2C

2C

2C

2A

2A

2A

3A

3A

3B

3B
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GEBRUIK

Squangles kun je gebruiken voor 
zowel afbeeldingen als teksten. 
Het is ook een perfect hulpmiddel 
om beeldmozaïeken te creëren.

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

 % Bachelor

 % Den Haag, 
hoofdvestiging

 % 4 jaar

 % 240 ECTS

 % Bachelor of Science

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 

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 

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 

BeeldTekst Doorlopend beeld

BeeldmozaïekBeeld- en tekstcombinatie

#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.
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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.

BEELDMOZAÏEK

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

 ● 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

Future Telling

Design Thinking

Participatory 
Innovation

Lector Rianne Valkenburg

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

International Business and 
Management Studies 

 % Bachelor

 % The Hague, 
Main Campus

 % 3 years

 % 240 ECTS

 % Bachelor of Business 
Administration

Full-time
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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.

SCATTERS

#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.
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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.

KLEUREN SCATTERS

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.
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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.

GEBRUIK

 % Bachelor

 % Den Haag, 
hoofdvestiging

 % 4 jaar

 % 240 ECTS

 % Bachelor of Science

Designerly Innovation

Future Telling

Design Thinking

Participatory 
Innovation

Lector Rianne Valkenburg
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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.
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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, 
richtlijnen en maten om deze correct toe te passen.

#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.

GRID 
SYSTEEM06
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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.

BASISRASTER

A4, 210 mm (50x4,2 mm)

Raster formaat 4,2 mm
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GRIDSTRUCTUUR

Een voorbeeld van een gridstructuur 
bij staand A4-document.

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

Grid met basislijn raster van 4,2 mm. 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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Ons opleidingsaanbod
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
Associate degree (Ad)
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.

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

Voltijd
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.

Duaal
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.

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.

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.

Kom naar De Haagse Hogeschool
Aanmelden & 
Studiekeuze-
check
Aanmelden voor 

1 mei 2018 1

Studiekeuzecheck 
invullen uiterlijk 

31 mei 2018

  dehaagsehogeschool.nl/
aanmeldenvoor1mei

Proefstuderen
donderdag
30 november 2017

vrijdag
1 december 2017

donderdag
8 maart 2018

vrijdag
9 maart 2018

  dehaagsehogeschool.nl/
proefstuderen

Open Dagen
zaterdag
4 november 2017
10.00 – 14.00 uur

zaterdag
3 februari 2018
10.00 – 14.00 uur

vrijdag
6 april 2018
16.00 – 20.00 uur

  dehaagsehogeschool.nl/
opendag

Den Haag 
hoofdvestiging
Johanna 
Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

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

 facebook.com/dehaagsehogeschool
 twitter.com/dehaagse
 instagram.com/thehagueuniversity
 youtube.com/dehaagsehogeschool

Bereikbaarheid

Vestiging Delft
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft

Vestiging  
Sportcampus Zuiderpark 
Meester P. Droogleever 
Fortuynweg 22
2533 SR Den Haag

Vestiging Zoetermeer 
Bleiswijkseweg 37
2712 PB Zoetermeer

1  15 januari 2018 voor fixus opleidingen

TOEPASSING

Het gebruik van raster op lay-out 
en vormgeving.

A4-documentspread, 4 en 3 kolommenstructuur.
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GRID ONDERVERDELING

Pas de rastergrootte van het 
document aan in de design-
applicatie. 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  Versie 1.4  2022 77 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

DOCUMENTFORMATEN EN GRIDS

Hier zijn enkele document- en rasterformaten 
die goed werken in de praktijk.

A2: 7,5 mm

A3: 4,2 mm

1920x1080 pixels (digitaal): 24 of 30 pixels

A4: 4,2 mm

A5: 4,2 mm (liggend)

A5: 4,111 of 3,7 mm (staand)
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#ICONOGRAPHY 
Al deze iconen kun je vinden via: 
icreate.hhs.nl.

We hebben een aantal iconen ontworpen om de vele 
verschillende soorten inhoud te communiceren die 
we produceren. Ze zijn er om specifieke elementen 
in marketingcommunicatie te ondersteunen. 
De pictogrammen kun je weergeven in een van 
onze primaire of secundaire kleuren volgens onze 
kleurhiërarchie.

ICONEN & 
SYMBOLEN07

https://icreate.hhs.nl
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Facebooke-mail

Zoeken

Apple

YouTubeLink

Phone

Snapchat

WhatsApp

Twitterurl

Post

WindowsPinterestWifi

Tijd

Skype

InstagramLocatie

Mobile Android

LinkedInFax

Datum

Vimeo

SOCIALE MEDIA PLATFORMSALGEMEEN
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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.

ICONEN

#PLAATSING 
De pictogrammen kunnen 
horizontaal of verticaal 
geplaatst worden volgens de 
ontwerpbehoeften, maar alleen 
met passende varianten.

DO DON’T
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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.

KLEUREN

Corporate

Masters & Professional Courses

Lectoraten en onderzoek

The Lighthouse

Bachelor

(070) 445 00 00 (070) 445 00 00

(070) 445 00 00 (070) 445 00 00

(070) 445 00 00 (070) 445 00 00

mpc-info@hhs.nl mpc-info@hhs.nl

studycareer@hhs.nl studycareer@hhs.nl

studycareer@hhs.nl studycareer@hhs.nl

thehagueuniversity.com/
mpc

thehagueuniversity.com/
mpc

dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

dehaagsehogeschool.nl/
studiekeuze

Contact Contact

Contact Contact

Contact Contact



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 82 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

Pictogramgroottes zijn afhankelijk van het 
onderliggende raster. Kies het formaat 
dat visueel aangenaam past bij de 
documentgrootte, het raster en de typografie.

FORMAAT

Raster, 4,2 mm bij A4

(070) 445 00 00

(070) 445 00 00

(070) 445 00 00

(070) 445 00 00

info@hhs.nl

info@hhs.nl

info@hhs.nl

info@hhs.nl

www.hhs.nl

www.hhs.nl

www.hhs.nl

www.hhs.nl

12,6 mm 12,6 mm

8,4 mm

8,4 mm
6,3 mm

6,3 mm

4,2 mm

4,2 mm
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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.

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. 

08 FOTOGRAFIE

https://icreate.hhs.nl
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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.

BEELDGEBRUIK

#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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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.

IN ACTIE

#SELFIES 
Ook de foto’s van studenten-
testimonials 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

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.

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

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

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.

#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

Origineel Origineel

Bijgesneden

Bijgesneden Bijgesneden

Eindbeeld
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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.

Zwart-wit

Voor 
Origineel

Duotone (corporate grijs en blauw)

Na 
Cooling filter, exposure, hue/saturation toegepast

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.

mailto:huisstijl%40hhs.nl?subject=
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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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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.

DIGITAAL09
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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

mailto:webredactie%40hhs.nl?subject=
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SOCIAL-MEDIABANNERS
Webbanners voor specifieke evenementen 
en acties zijn online geplaatst. Formats zijn 
afhankelijk van gekozen website en/of media-
bureau 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 

Open Dag
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

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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AVATARS
Enkele voorbeelden van onze 
corporate avatars voor social media.

Favicon voor de website.

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



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 95 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

Social media avatar - 
opleidingen

SOCIAL-MEDIAPROFIEL

Social media avatars van onze 
bacheloropleidingen.
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E-MAILINGS  

Kun je deze nieuwsbrief niet lezen? Bekijk hier de online versie. 

Week 12 /2021 Bekijk hier de Engelse versie 
 

NSE is gesloten: lees
hier de eindstand en
ontdek de winnende
faculteit! 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is
sinds zondag 14 maart gesloten. We willen
iedereen bedanken die zich de afgelopen
twee maanden heeft ingezet om een zo hoog
mogelijke respons te behalen! Al jullie
inspanningen hebben hun vruchten
afgeworpen, want met een respons eindstand
van 37,3% zijn we de ‘magische grens van
2018’ gepasseerd (35,7%). 
Lees verder>

HOGESCHOOLBERICHTEN 

Eerste
Haagse
Wellbeing
Week voor
studenten van
22 t/m 27
maart 

In de week van 22 t/m 27 maart a.s.
organiseren we de eerste Haagse Wellbeing
Week voor studenten. In deze week kunnen
studenten van De Haagse hun energie een
boost kunnen geven in deze uitdagende
coronatijd.  
Lees verder >

Hogeschoolraad en projectgroep
Kwaliteitsafspraken kijken terug op
een leerzaam proces 
 

Lees verder >

Expert blended
learning worden
en je collega's
hierbij
begeleiden? 

Jij hebt in je team de opdracht om een deel
van het programma, samen met collega's,
blended te maken. Dit programma gaat je
hierbij ondersteunen. 
Lees verder >

MEER HOGESCHOOLBERICHTEN 

- Recente cyberaanvallen op NWO, UvA en
HvA: wat betekent dit voor de HHs? 
- Feedback en feedforward..... Waarom?
Hoe? 
- Sporthal op hoofdlocatie klaar voor
grootschalig tentamineren 
- Nieuwe gebruikers mogelijkheden
RemindoToets
- Medezeggenschapsverkiezingen 2021 –
vaststelling vacante zetels
- We hebben je feedback nodig. Laat je
horen!
- Waarom jouw idee 2.500 euro waard is en
veel nieuwe vrienden oplevert!

CvB BLOGS EN VLOGS 

De leden bloggen en vloggen. De meest
recente publicaties vind je hier: 
 
- Onderzoek, hoezo? 
Lees verder > 

BLOG & OPINIE 
 
- Back on Track: Hoe nu verder met het
proces van onderwijsplanning? 
Lees verder > 

HOGESCHOOLKALENDER 

23 maart 
15.00 - 17.00 
Dilemma: Wat zou jij doen? 

24 maart 
14.00 - 15.30 
Hoe toets je interculturele/internationale
competenties? 

25 maart 
13:30 -15:00 
Ingredients for the online intercultural classroom

H|NIEUWS 

Wellbeing Week wil met
divers programma
studentenwelzijn vergroten 
Van maandag 22 tot en met zaterdag 27
maart organiseert De Haagse Hogeschool
voor jou en alle andere studenten de
Wellbeing Week. Op het programma veel
activiteiten, zowel digitaal als fysiek (buiten in
tweetallen). 
Lees verder >

LANDELIJK NIEUWS 

Loten en gelijke kansen?
Raad van State sceptisch
over nieuwe wet
Gaat ‘loting’ gelijke kansen in het hoger
onderwijs bevorderen? De Raad van State
verwacht geen wonderen, blijkt uit zijn
sceptische commentaar op de plannen van
het kabinet. 
Lees verder >

Breaking news:
collegegeld eerstejaars
straks maar 542 euro 
Eerstejaars studenten betalen komend
studiejaar maar 542 euro collegegeld: de helft
van het halve tarief. Met die beslissing van
het ministerie is bijna 100 miljoen euro
gemoeid. 
Lees verder >  

VACATURES 

Ondersteunend: 
Manager IT Operations & Educational
Services  
Projectleider  
Netwerkbeheerder  
Documentair Informatiespecialist 
 
Onderwijs en Onderzoek: 
Docentopleider BKE  
Senior Lecturer International Public
Management 
 
Bekijk hier alle vacatures

 

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.

Bekijk dit bericht in de browser. 

Hi Nicolien, 

En? Weet jij het al? Voor de een is het kiezen van een opleiding een eitje. De ander blijft twijfelen
tot het laatste moment. Wat er ook voor jou geldt, wij helpen je op weg! Op onze website vertellen
we je wat belangrijk is bij het kiezen van een studie, waar je op moet letten en hoe je tot een
goede keuze komt.

In welke fase zit jij? >

Kom naar onze online
Open Dag
Het liefst laten we je rondlopen door de
lokalen van De Haagse Hogeschool. En
ontmoet je je toekomstige docenten en
medestudenten ‘in het echt’. Maar ja....
corona. Gelukkig hebben we hiervoor een
prima oplossing: onze online open dag op
vrijdag 9 april. Volg een webinar, ontmoet de
docenten of stel een vraag over het
studentenleven in Den Haag. Er kan van alles
online!  

Meld je aan >

Zo ziet De Haagse Hogeschool er van binnen uit

We hopen natuurlijk dat jij in september
gewoon weer naar de gebouwen van De
Haagse Hogeschool mag komen. En samen
met je medestudenten koffiedrinkt in het
atrium, sport op onze sportcampus en luncht
aan het water bij ons hoofdgebouw. Om je
alvast een beeld te geven van onze
gebouwen, hebben we van onze vier locaties
een filmpje gemaakt.  

Bekijk de video’s >

Alles over aanmelden

Of je nu al wel of niet weet wat je gaat
studeren, misschien is het handig om alvast
te lezen hoe het aanmelden werkt. Dan weet
je zeker dat je je op tijd inschrijft en dat je de
juiste informatie opstuurt. En misschien ben
je ook wel benieuwd naar het collegegeld.  

Meer over aanmelden >

Weekmail
Digitale mailing

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



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 97 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

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.

Voer hier jouw
presentatie titel in
Voer je tekst en afbeelding in en klik vervolgens
‘Reset’ of ‘Opnieuw instellen’ in het menu.

Jennifer van Dijk 1 februari 2022

Sectiepagina met 
paginavullend
beeld en title 
Verander het beeld en klik ‘Reset’ 
of ‘Opnieuw instellen in het menu.

Project manager
Jennifer van Dijk

Deze dia is geschikt voor een
citaat, testimonial, 
inspirerende teksten en/of 
zinnen. This slide is suitable 
for a quote, testimonial, 
inspirational texts and/or 
sentences.

37

Een kleine foto links
Een optionele ondertitel hier

Dit is een voorbeeldtekst met of zonder
opsommingstekens. 
• Voer je tekst en afbeeldingen in en klik vervolgens

‘Reset’ of ‘Opnieuw instellen’ in het menu. Gebruik
‘Body’ voor de Alinea’s en ‘Headings’ voor de titels en
ondertitels. 

• Klik op de knop ‘Inspringen’ in de tekstopties om de 
juiste stijl voor opsommingstekens toe te passen. 
Maak geen lange lijsten. Houd je zinnen kort.

B

Sectiepagina met 
title, tekst en
beeld links

Voer je tekst en afbeeldingen in 
en klik vervolgens ‘Reset’ of 
‘Opnieuw instellen’ in het menu.

HOOFDVESTIGING DEN HAAG
Johanna Westerdijkplein 75

2521 EN Den Haag

ZOETERMEER
Bleiswijkseweg 37

2712 PB Zoetermeer

DELFT
Rotterdamseweg 137

2628 AL Delft

SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
Mr. P. Droogleever Fortuynweg 22

2533 SR Den Haag
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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.

....

Met vriendelijke groeten

Naam Achternaam
Functie 

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

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

dehaagsehogeschool.nl

....

Met vriendelijke groeten

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

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

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

dehaagsehogeschool.nl
#HANDTEKENING
De e-mailhandtekening en 
gebruikshandleiding om in 
outlook te plaatsen kun je 
downloaden via intranet. 
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#TYPOGRAFIE 
Voor de animatie video’s gebruiken 
we GT Walsheim Bold en Regular.

Een videoproductie is geschikt als je een werkelijke 
situatie wil laten zien. Denk daarbij aan een registratie 
van een event, een documentaire, een instructie of 
een testimonial.

De kracht van video is herkenbaarheid en het 
overbrengen van gevoel. Menselijke emoties en 
bewegingen kunnen nu eenmaal het beste worden 
overgebracht door echte mensen.

FILM & VIDEO10
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STARTSCHERM

Gebruik de template clip voor 
video en animatie. 

Titel  
Font: GT Walsheim Pro, Bold 
Grootte: ± 100 px, N.T.B 
Kleur: Wit

Subtitel  
Font:GT Walsheim Pro, Regular 
Grootte: ±60 px  
Kleur: Wit

Startscherm Nederlands Startscherm Engels
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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. 

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 één regel
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

Tekst- en titelblok naast het beeldTitelblok boven
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TEKSTBLOKKEN

Zorg dat een titel net zo lang in beeld staat als het duurt om deze rustig 
hardop voor te lezen.

De standaard is dat elke regel in een eigen tekstblok staat. 
Achtergrondinformatie kan wel met meerdere regels in een 
tekstblok worden geplaatst. Wel in een kleinere lettergrootte dan de 
standaardtekstblokken.

Besteed aandacht aan het samenspel van tekstblokken en 
achtergrond. Met name wanneer er meerdere regels in beeld 
staan moet er voldoende contrast blijven tussen tekstblokken en 
achtergrond, en voldoende ruimte tussen de blokken. Let op dat het 
beeld als geheel niet te vol wordt.

BULLETPOINTS
• Bulletpoints zijn niet full screen, maar altijd binnen een tekstblok
• Gebruik maximaal 5 bulletpoints in één tekstblok
• Maak de bovenregel en een bulletpoint niet langer dan 20 leestekens
• Beperk het aantal scenes met bulletpoints

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

Hier een titel plaatsen 
op meerdere regels

Hier komt info tekst met 
opsomming lijst 

 % Tur, venitem eum

 % doluptur apellab 
orione coreped

 % etur aut ut est 

 % adit lit aut aspid

Titel samen met een tekstblok op het beeld
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ONDERTITELING

Font: Aktiv Grotesk Bold 
Grootte: 54 tot 60 px 
Regelafstand: 60 px 
Kleur: Wit
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NAAM- EN TITELBALKEN

1. Naam en titel 2. Naam, titel en extra omschrijving

3. Naambordje met ondertiteling

Om in video’s de namen en titels van 
de sprekers te vermelden gebruiken 
we naam- en titelbalken.

De naambalk staat bovenaan en is 
groen van kleur.

De titelbalk staat eronder en is grijs.

Naam- en titelbalken hebben de 
vorm van een squangle en mogen, 
afhankelijk van de positie van de 
spreker, links of rechts in beeld 
staan.Bij toevoeging van een tweede 
titelomschrijving komt er een extra 
squangle bij.

De grootte van de squangle hangt af 
van de lengte van de tekst. Zo zorgen 
we ervoor dat ook lange namen en 
titel goed leesbaar zijn.
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1. 2. 3. 

4. 5.  De squangle wordt gevuld met de naam, de ondertitel 
verschijnt in donkergrijs.

OPBOUW NAAMBALK - VARIANT RUSTIG 

Een groene squangle transformeert is 4 stappen  
tot een naambalk.
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1. 2. 3. 

4. 5.  De squangle wordt gevuld met de naam, de ondertitel 
verschijnt in donkergrijs.

OPBOUW NAAMBALK - VARIANT OPVALLEND 

Een squangle transformeert in 4 stappen tot een naambalk. 
Bij elke transformatie van vorm verspringt ook de kleur, en 
zien we kleine squangles bij de hoeken als kleurspatten om 
de beweging te onderstrepen. 
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VIDEOMOZAÏEK

Je kunt videomozaïeken maken in squangle-
vormen. We bieden zes gridvarianten. Hierin is 
het beeld verdeeld, zodat je meerdere video’s 
of beelden kunt tonen.

Obistist excest quos 
diossin venihitae Ehenis

Obistist excest quos 
diossin venihitae Ehenis

Obistist excest quos 
diossin venihitae Ehenis

Obistist excest quos 
diossin venihitae Ehenis

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 of blauwe kleur. 

Variant 1

Variant 4

Variant 2

Variant 5

Variant 3

Variant 6

Plaats geen video binnen een andere 
video. Combineer videobeelden alleen op 
basis van een mozaïek.
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VIDEOMOZAÏEK

Er zijn twee templates ontwikkeld voor het maken van 
transities. Daarbij maken we gebruik van het mozaïek.  
Er is een template met 3 beelden, en een template met 
een mozaiek bestaande uit 4 beelden.  

Variant 1

Variant 2

Het mozaïek kan toegepast worden in verschillende 
situaties, bijvoorbeeld:

•  Als je verschillende locaties op hetzelfde moment 
in beeld wilt brengen

• Als je iets wilt vergelijken

• Als transitie

•  Ter illustratie van variatie/omvang van een bepaald 
onderwerp 

• Of om een sfeer of gevoel over te brengen

Het mozaïek krijgt extra zeggingskracht als het speelt 
met verschillende zoomniveaus en met beweging - 
zowel met de frames als in de videofragmenten zelf.  
Door het beeld op te delen in een mozaïek, waarbij de 
squangle-vormen na elkaar in beeld schuiven krijgt de 
video een versnelling in verteltempo.  
Pas dit principe bewust toe.
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1 Voorbeeld opbouw van mozaïek 2 3

OPBOUW VIDEOMOZAÏEK
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EINDSCHERM

Gebruik de template clip voor video 
en animatie voor de afsluiting.

Afhankelijk van de video, kunnen de 
final credits verschillen.  
Zorg ervoor dat de typografische 
hiërarchie de informatie goed 
verduidelijkt.

Eindscherm Nederlands Eindscherm Engels
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GELUIDSEFFECTEN
Pas geluidseffecten toe om de animatie of video te verrijken en om 
accenten te geven op momenten die extra aandacht verdienen.

MUZIEK
Muziek sluit aan bij sfeer en doelstelling van de productie. Het 
is een optie om rechtenvrije stockmuziek in te zetten. Daarvoor 
betaal je eenmalig een bedrag gebaseerd op type en duur van het 
gebruik. Bij gebruik van muziek in audiovisuele mediaproducties 
zoals een reclamecampagne, een game of een documentaire is 
toestemming nodig van de rechthebbende(n). Dit verloopt meestal 
via BumaStemra. 

Voor meer informatie: www.bumastemra.nl

JINGLE
De Haagse Hogeschool heeft een eigen soundlogo ontwikkeld.  
Pas deze toe bij de outro van animatie en video. Bij de intro van 
animatie en video maken we geen gebruik van de jingle. Indien 
gewenst kan de achtergrondmuziek van de betreffende productie al 
worden gestart tijdens de intro.

GELUID & MUZIEK

#TIP
Zorg voor goede geluidsopnamen. 
Achtergrondgeluid of een slechte 
microfoon kunnen zorgen voor 
minder goede kwaliteit. 
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11
#TYPOGRAFIE
Voor de animatie video’s gebruiken 
we GT Walsheim Bold en Regular.

#TIP
In een animatie ben je vrij om 
te laten zien wat jij wilt. Om een 
boodschap extra kracht bij te 
zetten of zaken te verduidelijken 
is het bijvoorbeeld effectief om 
een situatie flink aan te dikken.

Een animatie is geschikt om in korte tijd een complexe 
boodschap begrijpelijk over te brengen. En er zijn geen 
beperkingen in wat je kunt laten zien. Je hebt de regie 
volledig in eigen hand. Het verhaal kan van te voren 
precies worden vastgelegd. Bovendien ben je minder 
afhankelijk van externe omstandigheden, zoals het weer.

Ook gevoel en beleving zijn met animatie goed over te 
brengen. 

Een animatie biedt de mogelijkheid om, niet gebonden 
aan een realistische wereld, verbanden te leggen en 
emoties over te brengen.

ANIMATIE
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ANIMATIE TYPES
We onderscheiden 3 animaties: 

• Met abstracte elementen 
• Met gebruik van fotografie (van mensen) 
• Met illustratieve karakters (in ontwikkeling)

De keuze voor een van deze uitgangspunten hangt af van het doel van de animatie.

Uitleggen 
Wil je iets uitleggen? Bijvoorbeeld een principe, of een technische werking? Dan is een 
abstracte animatie daar erg geschikt voor. 

Overtuigen 
Is het belangrijk je doelgroep te overtuigen, te enthousiasmeren of mee te nemen in 
jouw verhaal? Dan is een animatie met foto’s van mensen een goed middel. De foto’s 
van studenten, docenten of anderen geeft de animatie een persoonlijk karakter. De 
animatie wordt toegankelijk, herkenbaar en appelleert aan het gevoel. Het geeft de 
mogelijkheid het publiek persoonlijk te raken.

Nadruk op handelingen 
Een animatie met gebruik van illustratieve karakters is geschikt voor zowel inhoudelijk 
uitleg, als voor het overbrengen van beleving. Een animatie met ontworpen persona’s 
legt meer nadruk op handelingen dan op de personen zelf. Daardoor is het erg geschikt 
om te laten zien hoe of wat mensen moeten doen. 
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STARTSCHERM

Gebruik de template clip voor 
video en animatie. 

Titel  
Font: GT Walsheim Pro, Bold 
Grootte: ± 100 px, N.T.B 
Kleur: Wit

Subtitel  
Font:GT Walsheim Pro, Regular 
Grootte: ±60 px  
Kleur: Wit

Startscherm Nederlands Startscherm Engels
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RICHTLIJNEN TYPOGRAFIE

Typografie binnen animatie:

Titels of kernwoorden:  
Lettertype: GT Walsheim Bold,  
Grootte: 60 pt – 72pt, Leading 69 pt – 82.8 pt (auto 115%)  
Kerning: Optical / Tracking -10

Lopende tekst:  
Lettertype: Aktiv Grotesk Medium, 36 pt, Leading 54 pt (auto 150%) 
Kerning: Optical / Tracking 0

Kleur: witte letters op groen tekstblok  
(resp. #FFFFFF en #9EA700)  
of witte letters op donkergrijze tekstblok (resp. #FFFFFF en #223343)

Uitlijning: Links
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TEKSTBLOKKEN

Voor tekstblokken in animatie gelden dezelfde principes als 
voor video. Tekst- of titelblokken plaats je op het beeld in een 
squangle. Het mag links, rechts, boven of onder het scherm 
staan. Titelblokken zijn in groen of grijs. Tekstblokken mogen grijs, 
groen, blauw of wit zijn, als het maar goed contrast creërt met het 
achterliggende beeld.

Zorg dat een titel net zo lang in beeld staat als het duurt om deze 
rustig hardop voor te lezen.

De standaard is dat elke regel in een eigen tekstblok staat. 
Achtergrondinformatie kan wel met meerdere regels in een 
tekstblok worden geplaatst. Wel in een kleinere lettergrootte dan de 
standaardtekstblokken.

Besteed aandacht aan het samenspel van tekstblokken en 
achtergrond. Met name wanneer er meerdere regels in beeld 
staan moet er voldoende contrast blijven tussen tekstblokken en 
achtergrond, en voldoende ruimte tussen de blokken. Let op dat het 
beeld als geheel niet te vol wordt.

Let op het samenspel van tekstblokken en achtergrond.
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TEKSTBLOKKEN

Cijfers 
Plaats cijfers van een stappenplan in een aparte squangle.

Lettergrootte is afhankelijk van specifieke compositie. Zorg voor 
voldoende afstand tot de randen van de onderliggende squangle.

Voorbeeld van opsomming of stappenplan
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SQUANGLE ALS METAFOOR 

Gebruik de squangle als metafoor om je boodschap 
te verduidelijken en om eenheid in je vormgeving af 
te dwingen. De squangle is een element dat ingezet 
kan worden om abstracte thema’s of begrippen te 
verduidelijken. Binnen een animatie kan de squangle 
gebruikt worden voor meerdere begrippen. Sterker 
nog, het wint daarbij aan kracht. Bijvoorbeeld, binnen 
een animatie kan de squangle gebruikt worden 
om vooropleiding, geld, waterdruppels, pixels en 
kalenderdagen te verbeelden.

Squangle als geldSquangle als bad en als waterdruppels

Squangle als metafoor voor vooropleiding

Juist die consequente toepassing 
van de squangle, ook als metafoor, 
geeft animatieproducties 
zeggingskracht, biedt houvast 
én vrijheid. We ontwikkelen een 
beeldende taal die zeer herkenbaar 
is voor de kijker en die tegelijk veel 
(grafische) vrijheid biedt.
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FOTOGRAFIE | Animaties

Personen zijn uitgeknipt.

De omgeving is grafisch. Plaats eventuele omgevingsfoto’s 
daarom in een kader, en niet beeldvullend. 

Omgeving en achtergrond zijn grafisch vormgegeven.  
De fotografie heeft betrekking op karakters, dus op 
mensen.

De basisachtergrondkleur van de animatie is wit.

Foto’s mogen in een kader geplaatst of worden 
uitgeknipt. Foto’s worden niet full screen gebruikt.
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FOTOGRAFEREN VAN PERSONEN

Fotografeer personen niet van onder of van boven.

Personen zijn recht van voor gefotografeerd.  
Het camerastandpunt is vrij, maar altijd horizontaal. 
Geen bird’s eye of kikkerperspectief. 

Geen foto’s waarbij de camera is gedraaid.
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FOTOGRAFEREN VAN PERSONEN

Personen staan alleen op de foto. Een groep bestaat uit meerdere 
individueel uitgeknipte personen.

Een groep bestaat uit meerdere individueel uitgeknipte personen.

Personen fotograferen we tegen een neutrale lichtgrijze achtergrond

Personen staan alleen op de foto, niet in groepsverband. Wil je een groep 
mensen in beeld brengen, dan plaats je meerdere foto’s van individuele 
mensen bij elkaar. 

Personen knippen we uit. Dat doen we grof en hoekig. Zo sluiten we aan op de 
beeldtaal van de squangles. Rondom de personen moet altijd wat (licht)grijs 
van het achtergrondvel te zien zijn. Ledematen mogen niet worden afgeknipt.

Voorkom bij de fotoshoot dat er duidelijk schaduw te zien is op de 
achtergrond. Schaduw kan storend werken bij de uitgeknipte personen.

Personen zijn grof en hoekig uitgeknipt.
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MOTION

Bewegingen van gefotografeerde personen zijn, 
net als de squangle, hoekig. Dat betekent geen 
vloeiende bewegingen, maar als een stopmotion 
/ pixiliation. Zo sluiten we ook in beweging aan op 
de huisstijl. 

Animaties met abstracte elementen en 
geïllustreerde karakters zijn vrij in hun beweging. 
Hoekig mag, maar is geen vereiste.

1 Bewegingen van personen zijn hoekig, net als de squangle

3.2
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EINDSCHERM

Gebruik de template clip voor video 
en animatie voor de afsluiting.

Afhankelijk van de animatie, kunnen 
de final credits verschillen.  
Zorg ervoor dat de typografische 
hiërarchie de informatie goed 
verduidelijkt.

Eindscherm Nederlands Eindscherm Engels
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ILLUSTRATIEVE KARAKTERS

ONTWIKKELING ILLUSTRATIEVE KARAKTERS
Gebruik de illustratieve karakters die zijn ontwikkeld voor De Haagse 
Hogeschool. Heb je een nieuw karakter ontworpen. Leg deze voor 
aan de Art Directeur van De Haagse Hogeschool (Mustafa Ozbek). 
De nieuwe karakters worden gecontroleerd op beeldstijl en toegevoegd 
aan de bibliotheek. 

Character | Student 02Character | Student 01

Character | Student 02Character | Student 01

Character | Employee 01 

Character | Employee 01

Skintones

Character | Base 

Skintones

Character | Base 

Extra | Hands

Setting | Dorm room

Setting | Park

Setting | Auditorium

ILLUSTRATION AND
 ANIMATION PACK

Character | Student 02Character | Student 01

Character | Student 02Character | Student 01

Character | Employee 01 

Character | Employee 01

Skintones

Character | Base 

Skintones

Character | Base 

Extra | Hands

Setting | Dorm room

Setting | Park

Setting | Auditorium

ILLUSTRATION AND
 ANIMATION PACK

Character | Student 02Character | Student 01

Character | Student 02Character | Student 01

Character | Employee 01 

Character | Employee 01

Skintones

Character | Base 

Skintones

Character | Base 

Extra | Hands

Setting | Dorm room

Setting | Park

Setting | Auditorium

ILLUSTRATION AND
 ANIMATION PACK
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Op de volgende pagina’s staan enkele voorbeelden van 
onze producten in de praktijk.

VOORBEELDEN 
UIT DE PRAKTIJK12
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STUDIEMAGAZINE 

2021-2022The Hague University  
of Applied Sciences

Den Haag
The Hague
Гаага
L’Aia
La Haye

La Haya

International Programmes

4 | The Hague University of Applied Sciences

On city life in The Hague

“Here in The Hague I feel really accepted 
as an international student. People really 

open up when they notice that I’m from 
another country, I’d even say it’s an 

advantage! And as a student you get to 
benefit from a lot of special discounts 

and events. What’s more, I love the mix of 
modern and traditional architecture, and 

also the fact that nature is just on your 
doorstep. ”

Bianca Maria Leahu from Italy,
Law programme

Education in Holland is one of the most innovative 
systems in the world, based on student-led 
learning, debate and hands-on experiences. 
Dutch society is liberal and open-minded with a 
dynamic and multi-cultural scene. Holland is a small 
country with a big international presence. Dutch 
multinationals like Philips, Heineken, KLM, Shell and 
Unilever contribute to making the economy 17th in 
the world. Best of all, you don’t have to learn Dutch 
- almost everyone speaks English.

Find out more at www.studyinholland.nl

HERE’S WHY!

WHY
HOLLAND?

fun 
facts10

about 
Holland

1. In our small country, there are about 
17 million inhabitants from 190 different 
nationalities. 

2. We celebrate King’s Day on 27 April in 
honour or of our King, Willem-Alexander.

3. Orange is our national colour. 

4. Cycling is our favourite mode of 
transport. We have more bikes than 
people. 

5. Holland is as flat as a pancake and a 
quarter of our country lies below sea 
level. Luckily we have around 17,000 km 
of dikes. 

6. Soccer is the most popular sport in 
Holland. A bad performance by the 
national team causes major depression! 

7. Dutch men are the tallest in the world. 

8. Holland is proudly hosting the 2021 
Eurovision Song Contest in Ahoy 
Rotterdam.

9. A popular Dutch snack is raw herring 
topped with onions. 

10. Day-to-day weather can vary widely 
and rainfall can be unpredictable, 
so check your weather app.

18 | The Hague University of Applied Sciences

Bachelor’s Programmes

 % 4 years 

 % The Hague, Main 
Campus

 % 73% do their 
master’s degree after 
graduation

 % 77% find a job 
within 4 months after 
graduation

What you might become
 ● Compliance officer
 ● Paralegal
 ● Legal researcher 

 ● Legal advisor 
 ● Policy analyst
 ● Legal assistant  

 ● Trainee solicitor
 ● Project worker
 ● Contract Manager

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

This bachelor’s degree offers a solid grounding in international, European and comparative 
law. The programme aims to turn out exceptionally well-qualified legal professionals who are 
ready to take on the toughest challenges in today’s complex legal landscape. And because 
you’ll be studying in the city of Peace and Justice, you couldn’t be better placed to launch a 
stellar legal career in your chosen field.

International and European Law  
(LAW)

Curriculum

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4

Year 1 • Skills 1: Legal analysis 
• Public international Law 
• Constitutional law 
• Introduction to law 
• Study & career coaching

• Skills 2: Legal advising 
• Criminal law 
• Administrative law 
• Contract law 
• Study & career coaching

• Skills 3: Representing
• Corporate law 
• Tort law 
• Introduction to EU law 
• Study & career coaching

• Skills 4: Decision making
• Human rights law
• EU decision making
• Property law 
• Study & career coachin

• Project 1: Model United Nations • Project 2: EU parliament

Year 2 • Skills 5: Legal analysis 2
• Family law
• EU public law
• European criminal law
• Study & career coaching

• Skills 6: Legal advising 2
• Law of int’l organisations
• Internal market law
• Advanced corporate law
• Study & career coaching

• Skills 7: Representing 2
• Int’l trade law
• Human rights enforcement
• Int’l criminal law
• Study & career coaching

• Skills 8: Decision making 2
• International labour law
• Competition law
• Civil procedure
• Study & career coaching

• Project 3: Due Diligence • Project 4: ICC Moot Court

Year 3 Elective Modules, Minors & Projects

• Module 1 (elective module or minor): 
 - Corporate governance 
 - Business & employment 
 - EU public law & EU governance 
 - Enforcement of international law

• Module 2 (elective module or minor): 
 - Public health & animals 
 - International criminal justice 
 - Contract management & legal ops 
 - Dispute resolution (minor) 
 - Compliance (minor) 
 - Dispute resolution (minor) 
 - Cyber security (minor)

• Module 3: Research Lab + Professional & Personal Development 
• Module 4 & Module 5: (2 elective modules / projects (i.e. Moot court / MUN)

 - Tax law & financial regulation 
 - Sales & logistics 
 - EU business regulation
 - Climate & nature resources
 - International criminal practice
 - War, peace & security 
 - Human rights of vulnerable persons advocacy 
 - Diversity, equality and social justice
 - Legal technology (minor)

or Study abroad (exchange) or Study abroad (exchange)

Year 4 • Professional courses • Professional courses

• Internship • Graduation project

8 | The Hague University of Applied Sciences

Our Bachelor’s & Master’s 
programmes

 % 45 full-time bachelor’s programmes,  
of which 11 are taught fully in English

 % Our bachelor’s programmes take 3 to 4 years

 % 9 master’s programmes, of which 3 are  
taught fully  in English

 % Our master’s programmes take 1 to 2 years

On global citizenship

“ You can really tell THUAS is internationally 
orientated. As students, we are strongly encouraged 

to team up with people from other cultures, so that we 
can learn from each other. This gives the entire school 
an atmosphere of tolerance and respect. The teachers 

have a broad international network that you can 
use to expand your own, whilst learning in a real-life 

environment. ”
Dara Dinanti from Indonesia,

International Communication Management 
programme

Our 7 faculties

 \ Business, finance and marketing

 \ Health, nutrition and sports

 \ IT and design

 \ Management and organisation

 \ Public management, law and safety

 \ Social work and education

 \ Technology, innovation and society

Our facilities
Dining  Have a delicious snack or meal served 

at one of the campus’s restaurants, 
like WEST 75 on the main campus. 

Sports  Get the Hague Sport & Fitness pass 
to access all sports and gyms, like the 
new sports centre. 

Study/ICT  Find state-of-the art study and work 
areas and wireless networks on every 
campus.

Student life  Check out the various students 
associations for cultural events and 
activities organised by students.

10 | The Hague University of Applied Sciences10 | The Hague University of Applied Sciences

Our Bachelor’s programmes

The Hague University of Applied Sciences | 5

The Hague is the perfect place to study – and 
to chill when you’re not. If you are looking 
for an all-round experience, there are great 
beachfront cafés behind the dunes, many 
parks, authentic international cuisine and a 
vibrant cultural scene. You’ll find museums 
and activities for every taste, from Vermeer 
and Escher to Madurodam and Mauritshuis.

The Hague is the City of Peace and 
Justice and home to over 40 international 
organisations, such as the World Court, the 
International Criminal Court, the Lebanon 
Tribunal, Europol, chemical weapons 
watchdog the OPCW and over 120 NGOs. 
It’s a small, welcoming city with a big 
international heart.

HERE’S WHY!

TRAVEL TIME BY TRAIN

from
The Hague

to Paris to Brussels

to London

to Berlin

3.5 hours 2 hours

5
hours

7 
hours

Find out more about The Hague at www.thehague.nl

WHY
THE HAGUE?

The Hague 
in a nutshell

 \ International City of Peace 
and Justice

 \ United Nations city 

 \ 500,000+ inhabitants from 
180 countries 

 \ 40,000+ students

 \ Seat of the Dutch government

The Hague University of Applied Sciences | 19

 % 4 years 

 % The Hague, Main 
Campus

 % 50% do their 
master’s degree after 
graduation

 % 100% find a job 
within 4 months after 
graduation

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

What you might become
 ● Business controller 
 ● Financial controller 
 ● Investment advisor 

 ● Financial analyst 
 ● Financial consultant 
 ● Risk manager 

 ● Group treasurer 
 ● Assistant accountant

Curriculum

Year 1 Starting a business
• Introduction week
• Financial accounting (1)
• Finance and investments
• Marketing and business 

environment
• IS-tools Excel (1)
• Business plan project
• Introduction to business 

communication
• Education and career development

Financial accounting
• Financial accounting (2)
• Financial accounting tools
• External reporting
• IS-tools Excel (2)
• Financial accounting project
• Business game
• Project team skills
• Introduction to business 

communication
• Education and career development

Organisations and information 
systems
• Financial accounting (3)
• Business processes and information 

systems (SAP)
• Management and organisations
• Research project M&O/ BIS
• Research skills
• Report writing & presentation skills.
• Education and career development

Management accounting
• Financial accounting (4)
• Cost accounting (1)
• IS-tools Power BI (3)
• Statistics (1)
• Business skills - managing meetings
• Education and career development

Year 2 Internal Reporting
• Internal reporting project
• Cost accounting (2) - master 

budgets
• International external reporting (1)
• IS - tools (Advanced Excel/Pivot 

tables)
• Education and  career development

Sustainable Business
• Sustainable business project
• Integrated reporting 
• Statistics (2)
• Sustainable economics
• International law
• Elective
• Education and career development

Finance and Investments
• Investments project
• Corporate Finance
• Investments
• International external reporting (2)
• Internship preparation
• Elective
• Education and career development

Internal control
• Internal control project
• Accounting information systems 

and control (1)
• Business information systems tools 

(SAP)
• Operations management
• International business law
• Cultural diversity
• Education and career development

Year 3 Work experience
• (International) Internship (10 weeks)

Work experience
• (International) Internship (5 weeks)
• Electives (5 weeks)

Strategic management
• International business game project
• International cost accounting (3)
• International strategic management
• Circular Business
• Elective
• Research logical analyses
• Education and career development

Risk management
• Risk management project
• Risk management
• Business information systems tools 
• Accounting information systems 

and control (2)
• Advanced finance
• Negotiation Skills
• Education and career development

Year 4 Specialisation
• Exchange (study abroad)
• Minor
• Academic Pre-master minor

Specialisation
• Exchange (study abroad)
• Minor
• Academic Pre-master minor

Graduation project
• Work placement and thesis 

(5 weeks)
• Research and business skills 

(5  weeks)
• International career project
• New topics in business

Graduation project
• Work placement and thesis (10 

weeks)

If you’re a team player, have a head for figures and want to work in an international business 
environment, this programme could be a great option for you. With stiffer competition, 
increasing sustainability requirements and tighter budgets, financial and business 
controllers are in high demand.

This programme includes an internship at an international company in Holland or abroad, as 
well as an exchange or integrated pre-master’s minor.

International Financial Management and 
Control (ifcm-4)

The Hague University of Applied Sciences | 9

THUAS IN 
NUMBERS

Zoetermeer

Delft

Zuiderpark  

Sports campus

The Hague

4   campuses in and 

around The Hague

26,000
students

Students and  lecturers 

from  more than 

146
different countries 

including

13%
exchange 
students

1400
Lecturers29

Research 
Groups

7
Centres of 
Expertise

9
Master’s 

Programmes 
45

Bachelor’s 

Programmes 
7

Faculties

Our other programmes

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

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

The Hague Pathway College 
The Hague Pathway College (THPC) offers 
academic pathways in partnership with the 
university, which lead to globally recognised 
undergraduate degrees

Exchange and free mover programmes 
For a truly international exchange experience 
of 6 months or 1 year come to THUAS, located 
in The Hague, the international city of Peace 
and Justice

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

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

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

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.

At a HBO university such as THUAS, you will do a compulsory 
internship or work placement to apply the theory you have learned 
into practice.

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 first-hand insight 
into their field.

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.

The Hague University of Applied Sciences | 11The Hague University of Applied Sciences | 11

At THUAS we offer 45 full-time bachelor’s 
programmes, 11 of which are taught fully   
in English. Our bachelor’s programmes 
normally take four years to complete. 
However, some of our programmes can be 
completed in three years. Please see the 
admissions requirements to find out which 
programmes you are eligible for.

All students go on an internship for one semester (half the academic 
year). The particular arrangements can vary in structure and can 
entail research or a more practical focus.

At THUAS, all of our bachelor’s degrees are based on practical 
approaches and have an international dimension. Naturally, they also 
focus on your personal academic and professional development. 
You’ll learn, according to your own style, through a combination of 
lectures, small seminars, tutorials, self-guided study and individual 
assignments and exams. You’ll round it all off with your thesis.

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

 % Tuition fees*:   
EU/EEA €2,143  
Non EU/EEA €8,375 

 % Application deadline:  
Non-EU/EEA: 1 May 2021  
Dutch: 1 May 2021  
EU/EEA: 1 May 2021

*  Please visit www.thehagueuniversity.nl/
tuitionfees to check our current tuition fees. 
New tuition fees are set annually.

A4-formaat, 210x297 mm  
48 pagina’s 

| Marketingcommunicatie



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 131 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

2021-2022The Hague University  
of Applied Sciences
Международные программы 

Den Haag
The Hague
Гаага
L’Aia
La Haye
A Haia
La Haya

Наша работа 

Сотрудники THUAS заинтересованы 
не только в Вашем обучении, но 
и в Вашем 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. 

Во время интерактивных занятий 
преподаватели будут задавать вопросы, 
давать задания и побуждать Вас к 
дискуссиям и презентациям, чтобы 
помочь Вам развить аналитическое 
мышление, столь необходимое в 
профессиональной деятельности. 

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.

THUAS – это университет прикладных наук, поэтому здесь 
теория всегда идет рука об руку с практикой. Обучаясь у нас, Вы 
всегда можете получить поддержку опытных преподавателей, 
сокурсников и профессионального сообщества. После 
окончания учебы Вы сразу же сможете применить полученные 
знания и навыки на практике.

В системе высшего образования 
Нидерландов предусмотрены два 
типа университетов: университеты 
прикладных наук и традиционные 
исследовательские университеты. 
Как университет прикладных 
наук THUAS специализируется на 
профессиональном обучении и 
подготовке к будущей карьере.

Город 

Гаага – идеальное место как для 
учебы, так и для отдыха. Здесь каждый 
найдет себе развлечения по вкусу: 
отличные пляжные кафе за дюнами, 
множество парков, кухни народов мира 
и яркую культурную жизнь. Вас ждут 
музеи и всевозможные культурные 
мероприятия: картины нидерландских 
мастеров Вермеера и Эшера, парк 
миниатюр Мадюродам, художественная 
галерея Маурицхeйс и многое другое. 

Гаага — город Мира и Справедливости, 
здесь располагаются более сорока 
международных организаций, 
такие как Международный суд ООН, 
Международный уголовный суд, 
Специальный трибунал по Ливану, 
Европол, Организация по запрещению 
химического оружия (ОЗХО) и более 
ста двадцати неправительственных 
организаций. Это небольшой 
дружелюбный город, открытый для 
гостей со всего мира. 

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

THUAS В ЦИФРАХ 

Зутермер

Делфт

Спортивный 
кампус Зюдерпарк 

Гаага 4
кампуса на 
территории и 
за пределами 
Гааги

26,000
студентов

Студенты и 
преподаватели 
из более чем 

146
стран

в том числе

13%
студентов 
по обмену

9
магистерских 

программ

45
программ 

бакалавриата 

7
факультетов

The Hague University 
of Applied Sciences
Johanna Westerdijkplein 75
Room Oval 1.02
2521 EN The Hague
The Netherlands

 +31 (0)70 445 85 95

Стоимость обучения и стипендии 
Обучение по программам бакалавриата и магистратуры для 
студентов из стран, входящих и не входящих в ЕС/ЕЭЗ, платное, 
но существует множество кредитов, грантов и стипендий, 
которые помогут Вам финансировать обучение. Узнайте, 
предлагаются ли какие-либо стипендии в Вашей стране. 
Посольство Нидерландов в Вашей стране и наш колледж или 
университет смогут помочь Вам в этом. Кроме того, стоит 
проверить, имеете ли Вы право на получение гранта Holland 
Scholarship. Стоимость обучения студентов бакалавриата из 
стран ЕС/ЕЭЗ составляет 2 143 евро* в год, а для большинства 
студентов, проживающих за пределами ЕС/ЕЭЗ - 8 375 евро*. 
Стоимость обучения на магистерских программах варьируется 
от 16 750 евро* до 20 490 евро*. 
В стоимость обучения в Летней школе в Гааге уже включены 
все основные расходы, такие как обучение, проживание, обеды 
и кофе-брейки в дни занятий, учебные материалы, экскурсии 
и социально-культурные мероприятия в рамках программы. 
Стоимость четырехнедельного курса составляет 3 400 евро*. 
Стоимость двухнедельного курса составляет 1 750 евро*- 
Стоимость Подготовительной программы изучения английского 
языка для академических целей составляет 4 250 евро* за 
полугодие и 8 250 евро* за годовой курс. 

*  Актуальную информацию о стоимости обучения см. на 
странице www.thehagueuniversity.com/tuitionfees. Стоимость 
обучения меняется каждый год.

  Узнать больше о стипендиях и финансировании обучения 
можно на странице www.thehagueuniversity.com/financing-
your-bachelor-study

Виза 
Возможно, Вам потребуется заранее подать заявку на 
получение визы и разрешения на жительство для того, чтобы 
уложиться в сроки регистрации. Зайдите на страницу www.
thehagueuniversity.com/residence-permit-and visa, обратитесь 
в наш Центр приема студентов по телефону +31 (0)70 445 85 85 
или отправьте эл. письмо на адрес csi@hhs.nl.

Если Вы хотите учиться 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. 

Свяжитесь с нами

Подача заявки 
Вы можете ознакомиться с процедурой приема на выбранную Вами 
программу бакалавриата на нашем сайте  
www.thehagueuniversity.com/application-procedure или обратиться 
в Центр приема студентов по телефону +31 (0)70 445 85 85. 
По вопросам о наших магистерских программах обращайтесь в 
Гаагскую магистерскую школу по телефону +31 (0)70 445 89 00 
или электронной почте info-thgs@hhs.nl. 

Подать заявку на обучение в колледже Hague Pathway можно на 
сайте www.thehaguepathway.nl 
Подробную информацию о подаче заявки в Подготовительную 
школу изучения английского языка для академических целей 
(Подготовительную школу) можно узнать на странице www.
thehagueuniversity.com/prepschool или по электронной почте 
prepschool@hhs.nl. 

Подать заявку на обучение в Летней школе в Гааге можно на 
странице www.thehagueuniversity.com/programmes/other-
courses/the-hague-summer-school-eng.

Приходите в наш кампус 
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 электронную почту 
sat@hhs.nl

(Онлайн) Дни открытых дверей и 
вебинары 
Дни открытых дверей в THUAS – 
прекрасная возможность узнать о наших 
программах обучения, лично пообщаться 
со студентами и преподавателями и 
посетить наш великолепный кампус. Кроме 
того, мы проводим Дни открытых дверей 
онлайн с вебинарами в режиме реального 
времени. 

  Расписание предстоящих дней 
открытых дверей можно узнать на 
странице www.thehagueuniversity.com/
open-day

По всему миру
Для ознакомления с нашими программами 
бакалавриата и магистратуры на английском 
языке нет необходимости лететь в Гаагу. Мы 
приедем к Вам сами. Вы можете найти нас на 
международных образовательных ярмарках 
в Вашей стране — мы бываем повсюду, от 
Бразилии до Молдовы. 

Онлайн 
Станьте частью сообщества THUAS 
и общайтесь с другими студентами в 
социальных сетях. 

  Следите за нашими новостями на  
www.facebook.com/TheHagueUniversity

  Смотрите наши видео на  
www.youtube.com/TheHagueUniversity

  Подпишитесь на нашу страницу в  
www.instagram.com/
thehagueuniversity

  Не забудьте поставить в 
своих публикациях хэштег 
#thehagueuniversity!

Онлайн-сессии «Вопросы и 
Ответы» 
Почему бы Вам не присоединиться к одной 
их наших онлайн-сессий, которые мы 
регулярно проводим, чтобы ответить на все 
Ваши вопросы, дать совет и указать Вам на 
дополнительные источники информации? 
Мы обсуждаем студенческую жизнь, 
финансы, жилье и жизнь в Голландии. 
Более подробную информацию и 
расписание следующих сессий см. на 
странице

  www.thehagueuniversity.com/study-
choice/help-in-choosing- your-study/
meet-us-around-the-world

thehagueuniversity.com

С самой актуальной информацией о мероприятиях по выбору программы обучения 
можно ознакомиться на странице www.thehagueuniversity.com/study-choice

вступительный экзамен 21+ (21+ 
Admission Test)  
www.thehagueuniversity.com/21plus.  

Магистерские программы 
Условия приема на магистерские 
программы зависят от конкретного 
курса, но в любом случае поступающие 
должны быть не моложе 22 лет и 
иметь опыт работы по выбранной 
специальности не менее двух лет. 

Прочие курсы 
Летняя школа в Гааге открыта для всех 
студентов, закончивших первый год 
бакалавриата или уже имеющих степень 
бакалавра. Кроме того, Вы должны 

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Магистр управления международными 
коммуникациями (MA) 
В рамках этой программы Вы научитесь развивать 
и внедрять комплексные коммуникационные 
стратегии, а также управлять ими.

Магистр финансового менеджмента и 
контроля (MSc) 
Эта программа поможет развить навыки, 
необходимые для работы в банковской 
сфере и сфере финансовых услуг в качестве 
финансового директора. 

Магистр делового администрирования (MBA) 
Наша программа MBA помогает студентам 
отточить деловую хватку и стратегические 
навыки и готовит их к работе в качестве 
менеджера или руководителя высшего звена. 

  Более подробную информацию см. на 
странице www.thehagueuniversity.com/
programmes/masters

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА, ФИНАНСОВ И 
МАРКЕТИНГА 
Международный бизнес 
В рамках этой программы студенты получают 
высокий уровень подготовки в сфере экономики, 
маркетинга, продаж, финансов и управления. 

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

ФАКУЛЬТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПИТАНИЯ 
И СПОРТА 
Международный спортивный менеджмент 
Эта программа даст Вам все необходимые 
знания и навыки для карьеры менеджера в 
сфере международного спорта, такие как 
спортивный маркетинг, политика в области 
спорта и влияние спорта на общество. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА 
Проектирование пользовательского опыта 
Эта программа целиком посвящена изучению 
опыта, эмоций, ценностей и целей людей, а 
также изменений, которые происходят в их 
жизни с развитием технологий. 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И 
ОРГАНИЗАЦИИ 
Европеистика 
В рамках этой программы студенты 
получают навыки в области международных 
коммуникаций для работы в сфере европейской 
политики и международного маркетинга. 

Управление международными 
коммуникациями 
Эта программа готовит студентов к 
профессиональной деятельности в 
области внешних и внутрикорпоративных 
коммуникаций. 

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
Международное и европейское право 
По окончании этой программы Вы сможете 
предоставлять юридические услуги 
государственным и частным клиентам в 
международной правовой среде. 

Международное государственное 
управление 
Эта программа подготовит Вас к работе в 
области государственного управления и 
политической деятельности. 

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

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ НАУК, 
ИННОВАЦИЙ И ОБЩЕСТВА 
Промышленное проектирование 
Эта программа поможет развить творческие, 
технические и предпринимательские 
способности для работы в сфере инноваций. 

Технология пищевых продуктов и процесса 
производства 
Программа объединяет в себе науку и 
технологию с практическими проектами, 
благодаря чему студенты получают 
необходимые навыки для работы в 
международных компаниях, производящих 
бытовые товары.

  Более подробную информацию см. на 
странице  
www.thehagueuniversity.com/
programmes/bachelors

ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

Колледж Hague Pathway 
Колледж Hague Pathway, расположенный 
прямо в кампусе Гаагского университета 
прикладных наук (THUAS), в партнерстве с 
THUAS предлагает академические программы, 
которые позволяют получить степень 
бакалавра, признанную во всем мире. 

Летняя школа в Гааге 
Двух- или четырехнедельная программа, 
посвященная поиску решений актуальных 
мировых проблем, таких как бедность, 
загрязнение окружающей среды, 
экологический и экономический кризисы, 
путем установления связей между 
государственным и частным секторами. 

Подготовительная школа изучения 
английского языка для академических 
целей (Подготовительная школа) 
В рамках этой программы Вы сможете 
заблаговременно повысить уровень владения 
английским языком, а также улучшить навыки 
обучения, что позволит Вам подготовиться к 
поступлению на международные программы. 

  Более подробную информацию см. на 
странице  www.thehagueuniversity.com/
programmes/other-courses

Программы бакалавриата 
Для подачи заявки на программу 
бакалавриата требуется наличие 
диплома, эквивалентного диплому 
HAVO или VWO нидерландской 
системы образования. Оценка 
соответствия зарубежных дипломов 
наших абитуриентов условиям приема 
производится согласно системе 
признания дипломов Nuffic  
www.nuffic.nl. 

Абитуриенты из стран ЕС/ЕЭЗ, 
не имеющие соответствующего 
международного диплома, могут 
поступить на наши четырехлетние 
программы бакалавриата, сдав 

Общие условия приема

THUAS В ЦИФРАХ 

хорошо владеть английским языком 
(уровень В2 или выше) и, что не менее 
важно, иметь достаточную мотивацию к 
обучению. 

Более подробную информацию о 
программах обучения и процессе 
подачи заявок можно найти на странице 
www.thehagueuniversity.com/enrolment 
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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.

Ons onderzoek

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

   www.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

   www.dehaagsehogeschool.nl/
onderzoek/lectoraten. 
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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.

   Zie voor meer informatie:  
www.fastathome.org

Beweegparcours om de motoriek van 
kinderen vast te leggen
De MQ-scan
Kinderen zijn zwaarder dan vroeger. Daardoor ook 
motorisch minder vaardig. Uit onderzoek is gebleken 
dat 80 procent van de kinderen lichamelijk onvol-
doende 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. 

   Zie voor meer informatie:  
www.mqscan.nl

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 

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.

   Zie voor meer informatie:  
https://tinyurl.com/basalthhs

Weerbaarder worden in weerbarstige stedelijke 
vraagstukken
Innolab Laak Vitaal
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.

   Zie voor meer informatie: 
laakvitaal.nl/over-innolab-laak-vitaal/

Onderzoek De Haagse Hogeschool met ProRail en TNO
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. 

   Zie voor meer informatie:  
https://futureproofretail.nl/
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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. 

Om economische en sociale ontwikkelingen te 
bevorderen, werken we samen met andere kennis- 
en 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.

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  

Internationale partnerships 

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. 

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

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.

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

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.

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.

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

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.

12 13

Uw organisatie en ons 
onderwijs
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.

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. 

   Wilt u meer weten? Kijk dan op:  
www.dehaagsehogeschool.nl/
samenwerken/zet-een-student-docent-
of-lector-in/projecten

Kenniscentra en 
praktijkgericht onderzoek
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.

Wat bieden wij u?

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.

   www.dehaagsehogeschool.nl/
samenwerken/zet-een-student-
docent-of-lector-in/stages-en-
afstudeeropdrachten
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 % Bachelor

 % Den Haag, 
hoofdvestiging

 % 2,5 tot 4 jaar

 % 240 ECTS

 % Bachelor of Science

Voeding en Diëtetiek
Flexibel programma – Deeltijd

VOEDING EN DIËTETIEK

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.

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 

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag

dehaagsehogeschool.nl

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

dehaagsehogeschool.nl

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

Meer weten?
Het programma is in ontwikkeling. Meer 
informatie over de nieuwe deeltijdopleiding kun 
je vinden op www.dehaagsehogeschool.nl/
opleidingen/bachelors/voeding-en-dietetiek-
deeltijd

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via 
vd-deeltijd@hhs.nl

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

Individuele vrijheid in aanpak
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 

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

Versnellen
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.

 % Bachelor

 % Den Haag, 
hoofdvestiging

 % 2,5 tot 4 jaar

 % 240 ECTS

 % Bachelor of Science

Voeding en Diëtetiek
Flexibel programma – Deeltijd
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BROCHURES | Bachelor



De Haagse Hogeschool Huisstijlrichtlijnen  Versie 1.4  2022 134 / 138

VideoOns Merk Ons Logo Onze Kleuren Typografie Grafische Elementen Grid Systeem Iconen Animatie VoorbeeldenDigitaalFotografie
Pay-off Squangels Geluid & MuziekScatters

TROTS
Verhalen van De Haagse Hogeschool

10 11

 

VOORWOORD...

We zeggen het zo mooi. Let’s change. You. Us. The World. Maar hoe 
waardevol zijn deze woorden? In dit boek met verhalen van De Haagse 

Hogeschool laten we zien dat die woorden meer zijn dan een mooie 
slogan. Hoe de veranderingen in het onderwijs en het onderzoek 
van onderop gestalte krijgen. Hoe we de studenten opleiden tot de 

professionals en wereldburgers van morgen. 

De verhalen inspireren. Ze geven energie. Dit boek geeft docenten en 
medewerkers van diensten terecht een podium voor de mooie dingen 
die ze hebben gerealiseerd. In een opleiding, een minor, een lectoraat, 

een faculteit, een dienst of multidisciplinair. Studenten vertellen wat 
de studie met hen doet. Hoe betrokken ze zijn op de wereld om hen 

heen. Stuk voor stuk ontwikkelingen die het delen meer dan waard zijn.
Delen. We doen het volop in dit boek. Iedereen vanuit zijn of haar eigen 
beleving. Het is geweldig om te zien hoe de visie die al enkele jaren 

leidend is bij de inrichting van ons onderwijs en onderzoek steeds 
weer impliciet wordt benoemd in die verhalen. Dan gaat het om 

wereldburgerschap, inclusiviteit, uitdagend, activerend en studeerbaar 
onderwijs. En om onderzoek dat de student, het onderwijs en de 
samenleving versterkt.

In een school als De Haagse kun je niet zonder een visie, een 
instellingsplan en noem maar op. Maar uiteindelijk moet het allemaal 

gebeuren op de werkvloer. En daar focust dit boek op. Mooi onderwijs 
maken we met z’n allen. Hetzelfde geldt voor goed onderzoek. 

Daarvoor willen we als College van Bestuur iedereen bedanken, in de 
hoop dat de verhalen in dit boek zullen inspireren, energie zullen geven 
en heel veel gedeeld zullen worden.

Leonard Geluk
Rajash Rawal
Hans Camps

College van Bestuur
De Haagse Hogeschool

14 15

18 19

#nieuwefocus#blijmetmaster
#goedebalans #bijdragenaanwereld

casussen en vragen dan: wat zou jij doen? Iedereen 
heeft daar andere ideeën bij en dat levert een zee van 
perspectieven op. Zo’n gesprek is net een buffet: je 

schept op wat bij je past en creëert je eigen smaak.”

Persoonlijke insteek
De nieuwe focus gaat ook mee naar de werkvloer van 

studenten. Ingrid legt uit: “Werknemers van nu willen 
groeien, iets bijdragen aan de wereld én een goede 
balans vinden tussen werk en vrije tijd. Omdat onze 

studenten al helemaal gewend zijn aan die persoonlijke 
insteek, kunnen ze organisaties daarin geweldig 
coachen en ondersteunen.”  

Waardige concurrentie
De master bestond dit jaar tien jaar en de helft van 
alle alumni was op het jubileumfeest. Ingrid: “Super 
om te zien dat alumni zo blij zijn met de master. We 

blijven onszelf telkens verbeteren en nieuwe smaken 
toevoegen. Die chocoladetaart van ons, daar worden 
ze bij Maison Kelder bang van!”

Aan de basis van ieder succesrecept 
liggen de beste ingrediënten. Maar wat 
je met die ingrediënten doet, daar gaat 
het natuurlijk om. Programmamanager 
Ingrid Oonk deelt met trots de vernieuwde 
‘bereidingswijze’ van de master 
Organisatiecoaching: “De smaken 
komen nu veel beter tot hun recht!” 

Ingrid begon in 2019 als programmamanager bij de 
master. “Weet je wat mij direct opviel? De kennis en 

ervaring van de docenten. Geweldig! Als je de master 
vergelijkt met een taart, dan ging alleen de beste 
chocolade in de pan. Maar we moesten die chocola wel 
veel beter over de hele taart verdelen.”

Eigen smaak
Een supersterke deegkneedmachine kwam in de vorm 

van een nieuwe focus: de professionele identiteit van 
studenten. “Dat deden we er eerst een beetje bij”, 
vertelt ze. “Maar nu draait alles om de vraag: wat voor 
professional wil jij zijn? Docenten delen bijvoorbeeld 

MASTER ORGANISATIECOACHING VERNIEUWD 

GOED KNEDEN IS HET GEHEIM

#zenuwachtigmaargaaf

#evenimproviseren
#snelvoorhetechie

#huidtherapie

Improviseren
Na de camouflage werden de kids onder handen 
genomen door studenten van de kappersacademie en 

kregen ze een nieuwe garderobe aangemeten. “Er was 
ook een bekende visagist uitgenodigd, maar die redde het 
die dag niet vanwege onvoorzienbare omstandigheden. 
Gelukkig hadden een paar meiden make-up bij zich en 

toen hebben we het zelf gewoon gedaan. Dat hoort er 
toch wel bij als je de catwalk opgaat.”

Super om mee te maken
Een deel van de locatie werd omgetoverd tot een 
schitterende catwalk, waar ouders van de kinderen 
naar het resultaat van de metamorfose kwamen kijken. 

Ashley: “Heel tof vond ik dat rapper Snelle, die ook 
een schisis heeft, een videoboodschap voor de kids 
had ingesproken. Er werd gedanst en lekker samen 
gegeten. De merkkleding die de kinderen hadden 

geshowd, mochten ze mee naar huis nemen. Het was 
een topdag voor iedereen. Super om dit mee te maken!”

Ashley Terpoorten was net twee maanden 
bezig met de opleiding Huidtherapie, toen 
ze al voor het echie aan de slag mocht. 
Zij en haar collega-studenten brachten 
camouflage aan bij dertig kinderen en 
jongeren met een hazenlip, en zetten 
ze letterlijk in de spotlights tijdens een 
spetterende metamorfosedag. Ashley: 
“Op elkaar oefenen is toch anders; ik 
wilde het nu echt heel goed doen!”

“Ik weet zelf hoe het is om onzeker te zijn over je 
huid. Dat is de reden waarom ik deze studie ben gaan 
doen”, vertelt Ashley. “Het is heel fijn om andere 

mensen te helpen, en meteen al zo vroeg in de 
opleiding. De  kinderen die ik camoufleerde, waren 
superzenuwachtig en ik eerlijk gezegd ook. Maar het 

was heel goed gelukt! Een meisje bleef maar vragen 
stellen en ze was echt geïnteresseerd om er thuis ook 
mee aan de slag te gaan. Zo leuk om op die manier iets 
voor iemand te betekenen.” 

HUIDTHERAPIE: FIJN OM ANDEREN TE HELPEN 

VOOR HET ECHIE OP EEN SPETTERENDE 
METAMORFOSEDAG

12 13

16 17

#studeerbaaronderwijs
#dejuistestudenten#eerlijkverhaal

De opleiding Communicatie is breed. 
Heel breed. Zó breed zelfs, dat niet alle 
studenten vooraf weten wát ze gaan leren 
en wat ze er later mee kúnnen. Om te 
voorkomen dat ze afhaken, hebben de 
docenten Hanna Annaji en Inge Weel het 
Team Welkom opgezet. Hanna: “Nu trekken 
we vaker de juiste studenten aan.”

“Het is vervelend voor henzelf én voor de hogeschool 
als studenten gaandeweg hun studie Communicatie 

ontdekken, dat die toch niet goed bij hen past. Om te 
zorgen voor de juiste instroom, hebben we gekeken 
naar onze eigen communicatie. Wat vertellen we op 
open dagen? Snappen studenten wat deze opleiding 

inhoudt? We zijn meer met beelden gaan werken. Met 
aansprekende billboards bijvoorbeeld. Daarop staat 
een oud-student in zijn werkomgeving: bij de politie, bij 

een eredivisieclub, noem maar op. Dat geeft een goede 
indruk van waar je terecht kunt komen na deze studie.”

Enthousiast en eerlijk
“Ook vertellen we op scholen over onze opleiding. 
Bijvoorbeeld op beroepenmarkten waar leerlingen zich 

oriënteren. Wie interesse heeft, nodigen we uit voor 
onze open dag. Verder kunnen ze een dag meelopen 
hier op De Haagse. Zo krijgen ze een goed beeld van 
wat de opleiding Communicatie precies inhoudt. We 

hebben ons Team Welkom inmiddels uitgebreid met 
studenten, die enthousiast én eerlijk hun verhaal doen.”

Duidelijke verbetering
“Nu we een paar jaar bezig zijn met deze aanpak, zien 
we een duidelijke verbetering. Veel meer studenten 
halen hun propedeuse in één jaar. Uit enquêtes blijkt 

dat studenten tevreden zijn over hoe onze voorlichting 
aansluit op het onderwijs. Ik vind het prachtig om te zien 
hoe enthousiast ze over de opleiding kunnen vertellen. 
Dankzij deze aanpak maken toekomstige studenten 

betere keuzes en halen zij vaker de eindstreep. Dat is 
winst voor iedereen!”

COMMUNICATIE: EEN HEEL BREDE OPLEIDING 

TEAM WELKOM DOET GOED WERK 
VOOR COMMUNICATIE

Dit boek bevat maar liefst 52 verhalen over De Haagse Hogeschool. 
Verhalen van de werkvloer. Wanneer je ze leest, raak je onder de 
indruk van de veelzijdigheid van het modern hoger beroepsonderwijs. 
Maar ook van de manier waarop onderzoekers in dat hbo de 
problemen van nu aanpakken.

De variatie is groot. Je leest over het enige gezonde koekje in 
Nederland. Over een project in de ijzige kou in de Schotse heuvels. 
Over studenten die bij de mantarog en de reuzenhaai afkijken hoe 
je een goed filtratiesysteem kunt ontwikkelen. Over de cold cases 
van een ministerie. Over de opgave om soms te denken als een 
crimineel om juist criminelen te vangen. Over studenten die al heel 
ver zijn in de ontwikkeling van een elektrische raceauto.

Samen vormen deze verhalen een prachtige caleidoscoop  
van kennistoepassing. 

dehaagsehogeschool.nl
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Do you want to know more about this tip? Check 
www.thehagueuniversity.com/tipsandtricks

How to become 
a Dutchie

TIP

01
It could be that you experienced a culture shock when 
you arrived in The Netherlands. Because you have 
noticed that we don’t wear wooden shoes, but we really 
do eat a lot of cheese and bread. We use our bicycle for 
everything and we are very straight forward. 

So if you want to become a Dutchie: make friends with Dutch 
students and ask them everything you want to know about cheese, 
the weather and The Hague. Here are some typical Dutch sentences 
you could use: 

Hoe gaat het       How are you doing

Gaat het regenen?    Will it rain?

Mag ik je fiets lenen?    Can I borrow your bicycle?

Waar is de supermarkt?   Where is the supermarket?

Ik vond het gezellig     I had a good time

Hoe laat gaat de tram    What time does the tram leave 
naar Scheveningen?   for Scheveningen?

Wat kost het?      How much is it?

40 41

Do you want to know more about this tip? Check 
www.thehagueuniversity.com/tipsandtricks

Follow THUAS on 
social media

TIP

19
Want to stay up to date on everything that’s 
happening in and around the university? 
Keep an eye on #Studentlife, #THUAS, #HHS 
on Facebook and Instagram.

THUAS has an official Facebook and Instagram 
account. Upcoming and current students can meet 
each other here. For example, to get a feel for the 
university, take a peek at student life or see what events 
THUAS is organising. 

Nearly all degree programmes at THUAS also have their 
own Facebook page and are active on Instagram.

Are you active on social media and want to share your 
great ideas? Would you like to help us plan content for 
our social media channels? Send a message with your 
contact information to nieuws@hhs.nl.

10 11

Do you want to know more about this tip? Check 
www.thehagueuniversity.com/tipsandtricks

Studying in higher education and in 
completely new surroundings will 
take some getting used to. You will 
have to organise, find out and plan 
things yourself. And what is the 
best approach for you? How do you 
plan your study for instance or how 
do you tackle projects? 

Luckily, the academic career coach of 
your degree programme can help you with 
any questions concerning your studies. 
In addition, THUAS offers free practical 
courses and workshops for students on 
different topics, like how to deal with stress 
or how to motivate yourself.

How to study 
successfully

TIP

04

24 25

Do you want to know more about this tip? Check 
www.thehagueuniversity.com/tipsandtricks

Take advantage of the 
IT facilities

TIP

11
Do you prefer to take notes ‘old school’ with a pen and 
paper? But sometimes you need to use a computer? 
Or perhaps you didn’t feel like bringing your laptop? 
No worries. THUAS features several work stations 
with desktop computers. You will find these in the 
library, at the computer labs or in the Study Plaza.
 
Borrow AV resources
The Frontoffice Facilities 
& IT loans out audio-visual 
resources. For example, if 
you need to shoot a video 
for a class, you can borrow a 
video camera here. All these 
resources can be borrowed for 
free, but there is a fine a day for 
each item returned late.

Forgot your password
Did you stay up all night to meet 
a deadline? Are you so tired 
you cannot even remember 
your password? Then visit the 
Frontoffice.

The Frontoffice Facilities & IT 
are located in the main campus 
at the Ovaal on the first floor 
(1.67) and on the first floor of the 
Sports Campus (D1.292).
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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

Een onbekende sport 
op de kaart zetten

Good food, 
good mood?

No matter how you feel or 
whatever your needs are. We 
always have something for you 
to eat. Like: vegetarian, vegan, 
halal, sweet, unhealthy, gluten 
free, savoury, warm, crunchy, 
healthy, liquid, meat and dairy. 

Do you have cool ideas to 
improve THUAS even more? 
Share your ideas through our  
Studentennet.

Become a friend
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
iemand met een fysieke beperking en wil je het studeren
aan De Haagse Hogeschool voor jezelf en deze groep
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!

Binnen dit project ontdek je samen met andere studenten
wat jij de wereld te bieden hebt en krijg je de kans om je
persoonlijke en professionele skills uit te breiden.
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.

A3-formaat, 297x420 mm A2-formaat, 420x594 mm 
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Study & Career Centre 

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

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.

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

Workshop Fase 1 
ORIËNTATIE

Workshop Fase 2 
VERKENNEN

Workshop Fase 3 
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?

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

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

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

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

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

Onze lokaties

Zoetermeer Sportcampus 
Zuiderpark

Den Haag Delft

Facts & 
figures

140 
nationaliteiten

25.500 
studenten

14,5%

westerse

53,9%

Nederlandse

31,6%

niet-westerse

7 
Faculteiten

60 
Bachelor 

opleidingen

8 
Master 

opleidingen

25 
Lectoraten

333 
exchange partners

Ons onderwijs
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 voortdu-
rend 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 verwach-
tingen over de afgestudeerde wereldburger. 
In onze onderwijsvisie hanteren we daarom 
drie principes met ijkpunten voor de ontwikke-
ling 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.

Ons onderzoek
Praktijkgericht onderzoek is -naast onderwijs- 
de 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 netwerkhoge-
school 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 praktijkge-
richt onderzoek dragen bij aan het oplossen 
van concrete vraagstukken in samenleving, 
beroepspraktijk en onderwijs.

dehaagsehogeschool.nlDe Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag

Een studie kiezen, 
hoe doe je dat?  

Studiekeuze-
workshops

Schrijf je in voor een van onze 
studiekeuzeworkshops!

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.

A5-formaat, 148x210 mm A5-formaat, 148x210 mm 
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