
WELKE OPLEIDINGEN KUN JE VOLGEN OP DE LOCATIE ZOETERMEER?

HBO-ICT DIFFERENTIATIES (ZOETERMEER)

Innovative Development 

Information Security Management

APPLIED DATA SCIENCE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Open Dag 
Programma

Applied Data Science & AI: 
Nieuwe opleiding per september 2022
Bij alles wat we online doen produceren we data.  
Wil jij leren hoe je bedrijven en overheid kunt helpen 
om deze data slim te gebruik en? Door de inzet van 
communicatieve vaardigheden, statistiek, ICT en kennis 
van organisaties kun je het ver schil maken. Het werkveld 
staat te springen om je te ontmoeten. En wij ook!

Studeren in Zoetermeer is:
 % Goed bereikbaar met het ov
 % Dingen bedenken waar mens, 

maatschappij en bedrijven echt 
iets aan hebben

 % Technologie combineren met 
creativiteit

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

1
MEI

2023

WAT KUN JE DOEN TIJDENS DE OPEN DAG BIJ 
HBO-ICT? WAAR 

Opleidingsfilm start ieder half uur Auditorium

Informatiemarkt met docenten en studenten die 
demo’s van de vakken geven en je vragen kunnen 
beantwoorden

Informatiemarkt

WAT KUN JE DOEN TIJDENS DE OPEN DAG BIJ  
APPLIED DATA SCIENCE & AI? WAAR 

Algemene presentatie: doorlopende videopresentatie Ruimte naast 1.12

Ieder half uur workshop Machine Learning en Ethiek Lokaal 1.12

Ontmoet onze docenten en studenten en stel al jouw 
vragen

Informatiemarkt

Kom een dagje Proefstuderen!

Op 9 en 10 maart 2023 worden de Proefstudeerdagen 
georganiseerd. Kijk op de website welke opleidingen 
mee doen en schrijf je in. www.hhs.nl/proefstuderen

HBO-ICT:  
Stel dat jij in de toekomst wilt kijken
ICT is onmisbaar. Nu en in de toekomst. De opleiding 
HBO-ICT is zo ontworpen dat je zelf in charge bent: jij 
bepaalt de invulling van je studie. Je doet vakinhoudelijke 
kennis op gericht op technologie zoals leren 
programmeren, ontwerpen, analyseren en testen. Of 
businessgericht zoals adviseren, beheren en managen. 
Je oefent je ICT-vaardigheden in de praktijk en werkt aan 
projecten die rechtstreeks uit de praktijk komen. 

Zaterdag  
4 februari 2023
10.00 tot 14.00 uur



Studeren op de locatie in Zoetermeer 
is uniek. Studeren doe je namelijk 
in de Dutch Innovation Factory: een 
omgeving waar onderwijs, onderzoek, 
overheid en ondernemers in één 
gebouw samenwerken aan de ICT- en 
data-innovaties van morgen. 

Gedurende de dag vinden studenten en 
professionals elkaar voortdurend in het 
atrium. Professionals lunchen hier gezamenlijk 
met de studenten waar soms de mooiste 

vormen van samenwerking uit ontstaan. Onze 
studenten hebben op deze manier een prima 
aansluiting op de arbeidsmarkt en het biedt 
ICT-bedrijven de mogelijkheid om goede 
krachten te werven en te profiteren van de 
kennis die aanwezig is in de faculteit. 

Binnen de Zoetermeerse vestiging 
van De Haagse Hogeschool is naast 
bovenstaande ook een expertisecentrum 
voor interaction design, (serious) gaming en 
cybersecurity en safety, samen met daaraan 
verbonden lectoraten aanwezig!

Dutch Innovation Factory

Meelopen!
Loop een dagje mee met een huidige 
student van een opleiding naar keuze. 
Zo ervaar je echt hoe de studie is. 
Meer informatie en aanmelden kan via 
hhs.nl/meelopen

Vragen?
Heb je na deze Open Dag nog vragen 
over onze opleidingen? Neem dan 
contact met ons op!

Vragen over de opleiding Applied 
Data Science & AI kun je stellen via 
p.g.becker@hhs.nl

Vragen over de opleiding  
HBO-ICT kun je stellen via  
hbo-ict-voorlichting@hhs.nl
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