
13:00 Ontvangst, socializing HAS gebouw 

13:30 Welkom & Agenda Jan Roodzand 
Marien de Bakker 

13:35 

 

 

 

Toine Hattink 

 

 

Introductie HAS Den Bosch 

In een drieluik introduceren Toine (sector directeur), 
Mel (Policy Advisor Geo Media & Design ) en Marien  
(Project Manager Geo Media & Design) de opleiding 
Ieder vertelt vanuit de eigen rol en zo krijgen we een 
goed beeld van de inhoud en de positionering.  
De stages vormen een belangrijk onderwerp in deze 
Kenniskring.  Marien gaat daar in detail op in.  
We hopen samen een brug tussen opleiding en 
praktijk te slaan!  

 

Mel  

van  

Drunen 

 

Marien  

de  

Bakker 
 

14:10 Studenten pitches (Deel 1) 

De derde-jaars HAS GMD studenten volgen een 

buitenland stage. 4e jaars studenten van nu delen hun 

ervaring van het afgelopen jaar met ons..   

4e jaars studenten 

15:10 Korte Pauze 

15.30 Studenten pitches (Deel 2) 

16:30 Showcases van de studenten en matchmaking 
stages/afstudeerders 

Alle studenten presenteren in de lobby zichzelf met 
hun portfolio. Ze zijn op zoek naar afstudeerplaatsen. 

Daarbij is er volop ruimte om bilateraal met elkaar in 
gesprek te komen en wie weet “tot zaken’ te komen. 

We maken via  kleurcodes op de badges van zowel 
deelnemers als studenten ieders hoofdinteresse 
bekend: Onderscheid tussen de engineer (Geo-ICT), 
analist (van data naar informatie) en de designer 
(webcartografie en infographics) 

 

Studenten & Allen 

 

17:30-18:30 

 

 

Afsluiting, napraten met een hapje en drankje  
 

 

 

Einde 18.30 

Kenniskring bijeenkomst 

 
 

Dinsdag  6 oktober 2015 

 Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk        073 7820 168 
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                   Locatie:       HAS Den Bosch 

Onderwijsboulevard 221 

5223 DE ’s-Hertogenbosch 

Tel 088 - 890 36 00 

Route/parkeren  zie blad 2 

* Voor algemene informatie over de opleiding Geo Media & Design (in het engels) zie ook 
   http://geomediadesign.nl/info/  



Vestiging Den Bosch 
Onderwijsboulevard 221 
5223 DE ’s-Hertogenbosch 
 
Openbaar vervoer:  
Wij adviseren u om met het openbaar vervoer te komen vanwege beperkte 
parkeergelegenheid. Vanaf 's-Hertogenbosch Centraal Station is het ca. 10 
minuten lopen naar de HAS. Neem hiervoor de uitgang aan de achterzijde 
(niet centrumzijde). Loop vervolgens rechtdoor tot aan de 
Onderwijsboulevard (T-splitsing) en sla hier linksaf. HAS Hogeschool bevindt 
zich aan uw rechterzijde, ná Avans Hogeschool. 
  
Parkeren 
Bij onze instelling is beperkte parkeergelegenheid (P1).  
Let op: tijdens open dagen zorgen wij voor voldoende parkeergelegenheid.  
 
Paleiskwartier (P2) 
Indien de parkeerplaats achter HAS Hogeschool (P1) vol is, kunt u het beste 
uitwijken naar parkeergarage Paleiskwartier (P2).  Wanneer u de 
parkeergarage verlaat via uitgang Jonkerstraat, loopt u recht op het gebouw 
van HAS Hogeschool af. 
 
Transferium (P3) 
Is de parkeergarage Paleiskwartier vol, dan kunt u parkeren bij het 
Transferium Willemspoort Vlijmenseweg (P3). Koop hier bij aankomst een 
kaartje à € 4,00 per dag, maar maak dan géén gebruik van de pendeldienst 
naar het centrum. Verlaat het Transferium te voet en loop terug naar de 
Vlijmenseweg. HAS Hogeschool bevindt zich achter ZLTO en Helicon (op vijf 
minuten loopafstand). 
 


