
 

Hogeschool Inholland Delft 
Programma Open Dag 
Zaterdag 16 december 2017 
Tijd: 10.00 - 14.00 uur 
 

Welkom op Hogeschool Inholland Delft  

Succesvol studeren begint bij goed oriënteren. Benut deze Open Dag dus ten volle en vraag onze studenten en 
docenten het hemd van hun lijf. Op de informatiemarkt, tijdens de presentaties en tijdens de rondleidingen krijg je 
daar volop gelegenheid voor.  
 
Opleidingspresentatie en rondleiding 

Tijdens de presentaties in de lokalen wordt verteld hoe ons onderwijs is ingericht, welke vakken je krijgt en wat er van 
je verwacht wordt als je hier komt studeren. Verder vertellen studenten hoe zij de opleiding ervaren, over hun project 
of stage. Met de rondleiding kom je langs alle faciliteiten die van belang zijn voor jouw toekomstige opleiding. 
 
Proefstuderen 

Ben je na de alle informatie die je hebt ontvangen nog enthousiaster geworden over de opleiding?  
Kom dan Proefstuderen! Samen met andere geïnteresseerden volg je een speciaal programma of sluit je aan bij de 
lessen die in het rooster staan. Bij de computers, boven aan de roltrap, kun jij je direct aanmelden voor het 
Proefstuderen. 
 
Studentendecaan 

Heb je vragen over studiefinanciering? Dan kun je terecht bij onze studentendecaan op de informatiemarkt. De 
decaan kan jou ook adviseren als er bijzondere omstandigheden zijn waar wij rekening mee moeten houden. 
Bijvoorbeeld een (functie)beperking, familieomstandigheden of als je topsporter bent. 
 
Competentiespel 

Kiezen voor een studie die bij je past is best lastig. Soms kom je er zelf niet uit. Een competentiespel is een eerste 
stap die moet leiden naar de opleiding die jou op het lijf geschreven is. 
Links boven aan de roltrap staan de collega’s die je graag verder op weg helpen. 
 
Een hele fijne, informatieve Open Dag toegewenst! 
 
   

Algemene informatie Locatie Tijd 

 
Op de Informatiemarkt vind je: 

- de opleiding Aeronautical Engineering    
- de Associate-degree Tuinbouwmanagement 
- de opleiding Dier- en Veehouderij 
- de opleiding Food Commerce and Technology 
- de opleiding Landscape and Environment Management 
- de opleiding Luchtvaarttechnologie 
- de opleiding Tuinbouw & Agribusiness 
- de flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness 
- de opleiding Precision Engineering 
- de studentendecaan 
- Project Aquilo, de duurzame Inholland raket 
- Project 3D-printing in de diergezondheidszorg 
- Project Sensorisch Onderzoek: Yoghurttest 
- Studievereniging VSV Sipke Wynia 
- Studievereniging SV FMC 
- MBO opleiding Mechatronica (ROC Mondriaan) 
- MBO opleiding Greentec (Wellant College) 
- Opleidingsfolders, flyers en ander Inholland promomateriaal 

 
Bierbrouwen in het Foodlab 

Het brouwen van bier verloopt volgens een aantal stappen en is veel 
makkelijker dan je denkt. In het Foodlab op de begane grond kun je zien 
hoe je in een paar stappen en met simpele ingrediënten zelf je eigen 
huisbier maakt. 

 
Restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foodlab 

 
Doorlopend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorlopend 
 

  



 

ONTDEK: Opleidingspresentatie met aansluitend 

‘Studenten vertellen’  
Locatie Tijd 

 
Dier- en Veehouderij 

 
1.52 
(1de etage) 

 
-  10.15 – 11.00 uur 

-. 11.30 – 12.15 uur 
-. 12.45 – 13.30 uur 

Food Commerce and Technology 1.54 
(1ste etage) 

.  10.15 – 11.00 uur 

.  11.30 – 12.15 uur 

.  12.45 – 13.30 uur 
 

Landscape and Environment Management 2.44 
(2de etage) 

-  10.15 – 11.00 uur 
- . 11.30 – 12.15 uur 
- . 12.45 – 13.30 uur 
 

Associate-degree Tuinbouwmanagement en  
Tuinbouw & Agribusiness 

1.34 
(1ste etage) 

-  10.15 – 11.00 uur 
-   11.30 – 12.15 uur 
-  12.45 – 13.30 uur 
 

Flexibele deeltijdopleiding Tuinbouw & Agribusiness 1.85 
(1ste etage) 

Doorlopend 

ONTDEK: Opleidingspresentatie met aansluitend  
‘Studenten vertellen’  

Locatie Tijd 

 
Luchtvaarttechnologie en  

Aeronautical Engineering  

 
Auditorium 
(K2.21: roltrap op, 
en dan meteen naar 
links over de brug) 

-  10.15 – 11.00 uur 
-  11.30 – 12.15 uur 
-  12.45 – 13.30 uur 
 

Precision Engineering  
 

1.49 
(1ste etage) 

-  10.15 – 11.00 uur 
-  11.30 – 12.15 uur 
-  12.45 – 13.30 uur 

ONTDEK: Rondleiding Startpunt Tijd 

Meteen na de presentaties in de lokalen kun je mee met een 
rondleiding. De studenten nemen je mee naar de rondleiders. 
 
Ben je geïnteresseerd in de opleidingen Aeronautical Engineering, 
Luchtvaarttechnologie of Precision Engineering? Dan kun je 

kiezen met welke rondleiding je meegaat: 
- de rondleiding naar Inholland Composites, onze 

praktijkruimte aan de Leeghwaterstraat 
- de rondleiding door het hogeschoolgebouw. Je maakt 

een tour langs de Innovatiestudie, de flightsimulator en de 
gasturbinesimilator en onze nieuwe, zelfgebouwde, net  in 
gebruik genomen windtunnel.  

AFL: 

Koffieautomaat op 
de 1ste etage 
 
TOI: Voor het 

auditorium, dus de 
roltrap op en dan 
meteen naar links 
voor de brug 
 

Na de 
opleidingspresentatie  

TEST: Competentiespel Locatie Tijd 

Door het overweldigende aanbod van opleidingen is het erg lastig 
om een definitieve studiekeuze te maken. Weet je nog niet wat je 
wilt gaan studeren? Deelname aan het competentiespel kan je 
hierbij helpen. De uitslag geeft aan waar je interesses liggen en de 
opleidingen die daarbij passen. Hiermee kun je gerichter zoeken 
naar de opleiding die bij je past. 

 
Foyer  
(boven aan de 
roltrap links) 

 
Doorlopend 

KIES: Je hebt een keuze gemaakt en dan…….. Locatie Tijd 

Ga je naar onze medewerker van de Centrale 
Studentenadministratie in het Open Leer Centrum op de 2de etage. 
Bij haar: 

- kun jij je aanmelden voor het Proefstuderen 
- kun jij al je vragen stellen over 

- de instroomeisen zoals de 21+ toets, deficiënties 
- toelating met een buitenlands diploma 

- het collegegeld 
- de Studiekeuzecheck 

 
Heb jij je DigiD bij je? Tijdens onze Open Dag kun jij je direct bij 
Studielink aanmelden voor jouw opleiding.  

 
Computers 
(boven aan de 
roltrap rechts, 2de 
etage) 

 
Doorlopend 

 


