
Scan de QR!

Laat je inspireren voor je studie. Een online game waarin
je snel inzicht krijgt in interessegebieden die voor jou
interessant kunnen zijn. Handig als je moet kiezen!

Wat ga jij studeren?

Open Dag 
Programma

Zaterdag  
4 februari 2023
10.00 tot 14.00 uur

dehaagsehogeschool.nl

TE DOEN TIJDENS 
DE OPEN DAG

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

 \  Studeren aan De Haagse Hogeschool  
  Wil je weten hoe het echt is om te studeren aan De Haagse 
Hogeschool? Kom naar een presentatie van onze Student 
Ambassadors in de Speakers’ Corner. De presentatie wordt 
gegeven om 11.00 en 12.30 uur.

 \ Informatiemarkt 
 In de gang  naast de bibliotheek (bovenaan trap 2) is de 
Informatie markt. Je vindt hier informatie over studenten
voorzieningen en studentenverenigingen.

 \  Inspiratiepad/Informatie ouders 
 Heb je nog geen idee wat je wilt studeren? Kom dan naar het 
Inspiratiepad. Ouders, hebben jullie vragen? Kom dan naar 
Innovation Playground om deze te stellen. 
Je vindt het Inspiratiepad in de Innovation Playground 
tussen trap 1 en 2 op de begane grond in het Atrium.

LET OP: Aanmelden 
uiterlijk 1 mei 2023*
Voor je eind augustus 2023 kunt starten 
met een opleiding aan De Haagse 
Hogeschool, moet jij je (om te beginnen) 
aanmelden via Studielink. Dat doe je het liefst zo snel 
mogelijk, maar uiterlijk 1 mei 2023. Lees hier meer over op 
dehaagsehogeschool.nl/aanmeldenvoor1mei

*  Voor duaal/deeltijd/AD/masters/professional courses 
kan je je aanmelden tot 15 augustus.

1
MEI

2023

Student Services
Bij de Student Services bovenaan trap 4 kun je al je vragen stellen over:

 ● toelatingseisen, 21+ toelatingsexamens, deficiëntievakken, 
collegegeld en aanmelden.

 ● stage en studeren in het buitenland.
 ● persoonlijke omstandigheden waarbij je studievertraging op 

kunt lopen.
 ● met een buitenlands diploma naar het hoger onderwijs.

Voorlichting voor Professionals
Ben je geïnteresseerd in een deeltijd, associate degree, posthbo of 
masteropleiding? Stel je vraag vandaag bij de opleidingsstands of 
bezoek de online voorlichtingsavond op 10 maart.  
Bekijk alle informatie op www.hhs.nl/pro

Nieuwe opleidingen per 
september 2023:  
PABO/HALO
De vraag naar leraren die zowel voor de klas staan als bewegings
onderwijs kunnen geven, wordt steeds groter. Lijkt het jou gaaf om 
de HALOopleiding en de lerarenopleiding te combineren? Dan is 
deze gloednieuwe opleidingsvariant perfect voor jou. Binnen 4,5 jaar 
haal je 2 bachelordiploma’s en ben je breed inzetbaar in het basis en 
voortgezet onderwijs.

Management & Organisatie TRACK
Dit is een brede bacheloropleiding met vernieuwend onderwijs 
waarbij je wordt opgeleid in de studierichtingen: Bedrijfskunde, HRM, 
Facility Management, Communicatie en European Studies. Werken 
in multidisciplinaire teams, samenwerking met het werkveld en 
keuzevrijheid staan tijdens deze TRACK centraal.
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WAT KUN JE DOEN 
NA DE OPEN DAG?
Heb jij een leuke opleiding gezien? Maar 
wil je toch nog wat meer informatie? 
Kom, op een moment dat het jou uitkomt, individueel een dagje 
MEELOPEN met een student van de opleiding. hhs.nl/meelopen
Of schrijf je in voor een dagje PROEFSTUDEREN op 
9 en 10 maart 2023. Kijk op de website welke opleidingen  
mee doen en meld je aan. hhs.nl/proefstuderen

Heb je nog helemaal geen idee of twijfel 
je tussen meerdere opleidingen? 
Doe dan mee met de STUDIEKEUZEWORKSHOP.  
Kijk op onze website voor meer informatie en aanmelden.  
hhs.nl/studiekeuzeworkshops
Alle activiteiten worden kosteloos en vrijblijvend aangeboden.

Kom naar het Inloopspreekuur van 
de studiekeuzeadviseurs
Iedere donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur ben je welkom tijdens 
het inloopspreekuur  bij de Student Services (hoofdvestiging, boven 
de ingang). Een STUDIEKEUZEADVISEUR is dan aanwezig om jou te 
helpen met jouw vragen over het maken van een studiekeuze. Wil je 
jouw vraag liever per mail stellen?  
Dat kan via studiekeuzeadviseur@hhs.nl

http://www.hhs.nl/meelopen
http://hhs.nl/proefstuderen
http://www.hhs.nl/studiekeuzeworkshops


VOLG DE STICKERS OP DE VLOER OM BIJ DE JUISTE OPLEIDING TE KOMEN. START OP DE VERHOGING BIJ DE TRAPPEN.

AANDACHTSGEBIEDEN / OPLEIDINGEN ROUTE AANVANGSTIJDEN OPLEIDINGSPRESENTATIE VOLG ONS OOK VIA INSTAGRAM

BUSINESS, FINANCE & MARKETING Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30   

Accountancy  voltijd Geel x x x @accountancy_hhs

Commerciële Economie  voltijd Geel x x x x @hhs_ce

Finance & Control  voltijd Geel x x x @hhs_fc

International Business  voltijd Geel x x @ib_thuas 

International Financial Management and Control  voltijd  Geel x x @hhs_ifmc

Ondernemerschap & Retail Management  voltijd Geel x x x @orm_dehaagsehogeschool

Welke business opleiding past bij jou? (Gezamenlijke  
presentatie van de Business, Finance & Management en 
Management & Organisatie opleidingen)

Lichtgroen
x x x

BESTUUR, RECHT & VEILIGHEID Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30   

Bestuurskunde/Overheidsmanagement  duaal Donkerblauw x x x @bo_bij_dehaagse

HBORechten  duaal Donkerblauw x x x x @hbo_rechten_bijdehaagse

Integrale Veiligheidskunde  duaal Donkerblauw x x x @ivkhhs

International & European Law  voltijd  Donkerblauw x x x @iel.hhs

International Public Policy and Leadership  voltijd  Donkerblauw x x x @ippl_thuas

Safety and Security Management Studies  voltijd  Donkerblauw x x @ssms_at_thehague

GEZONDHEID, VOEDING & SPORT Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30 

HBOV (Opleiding tot Verpleegkundige)  voltijd Groen x x x x @hbovhaagsehogeschool

Huidtherapie  voltijd Groen x x x x x x @huidtherapie_haagsehogeschool

Mens & Techniek | Bewegingstechnologie  voltijd Groen x x x x @bewegingstechnologie

Voeding en Diëtetiek  voltijd Groen x x x x @voedingendietetiek

IT & DESIGN Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30 

Communication & Multimedia Design  voltijd Oranje x x x x @dehaagsecmd

HBO-ICT - voltijd (opleidingsfilm) Oranje x x x x x x x x @hbo_ict

User Experience Design (CMDUXD)  voltijd Oranje x x x @uxdthehague

MANAGEMENT & ORGANISATIE Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30 

Bedrijfskunde  voltijd Lichtblauw x x x x x x x @bedrijfskundehhs

Communicatie voltijd Lichtblauw x x x x @hhscommunicatie

European Studies  voltijd  Lichtblauw x x @europeanstudiesthuas

Facility Management  voltijd Lichtblauw x x x x x x x @fmhhs

Human Resource Management (HRM)  voltijd Lichtblauw x x x x x x x x @hrm.opleiding.hhs

International Communication Management (ICM)  voltijd  Lichtblauw x x @community.icm

Management & Organisatie TRACK Lichtblauw x x x @mo.track_hhs

Welke business opleiding past bij jou? (Gezamenlijke  
presentatie van de Business, Finance & Management en 
Management & Organisatie opleidingen)

Lichtgroen
x x x

SOCIAAL WERK & EDUCATIE Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30 

PABO (Opleiding tot Leraar Basisonderwijs)  voltijd Paars x x x x x x x x @pabohhs

PABO/HALO (opleidingsvariant)*  voltijd Paars x x x @pabohalo_hhs

Pedagogiek  voltijd Paars x x x x x x x x @pedagogiekhhs

Social Work  voltijd Paars x x x x @socialworkdehaagsehogeschool

TECHNOLOGIE, INNOVATIE & SAMENLEVING Volg route 10.00 10.30  11.00  11.30  12.00  12.30  13.00  13.30 

Bouwkunde  voltijd Rood x x x @hhs_bouwkunde

Civiele Techniek  voltijd Rood x x x @hhscivieletechniek

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

Rood x x @idethehague

Industrieel Product Ontwerpen  voltijd Rood x x x @industrieelproductontwerp.hhs

Process & Food Technology  voltijd  Rood x x @processfoodtechnology

Ruimtelijke Ontwikkeling  voltijd Rood x x x @hhs_ruimtelijkeontwikkeling

* =  nieuwe opleiding en zal per studiejaar 2023-2024 starten

 ● Inspiratiepad (Innovation Playground)

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

 ● Rondleiding (voor de Speakers’ Corner)

 ● Student Services (bovenaan trap 4)

 ● Informatiemarkt (bovenaan trap 2, in de gang naast de bibliotheek)

 ● Ontmoet onze studenten en docenten van alle opleidingen

 ● Bezoek een opleidingspresentatie

Wat kun je doen tijdens de  
Open Dag op de Hoofdvestiging?

AL ONZE LOCATIES ZIJN 
VANDAAG GEOPEND.

  Wifi
SMS het sleutelwoord 

Opendag4feb 
naar telefoonnummer

7873 en ontvang een persoonlijke 
wifi gebruikersnaam en 

wachtwoord. Alleen geldig op 
4 februari 2023.

VOLG DE  
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VLOER OM BIJ DE 
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