PERSBERICHT
Gaming en ondernemerschap tijdens de Open Dag van Inholland Den Haag
Den Haag – Hogeschool Inholland Den Haag organiseert op zaterdag 7 maart van 10.00 tot 14.00 uur een
Open Dag. Bezoekers kunnen op deze dag rondkijken in de hogeschool, praten met studenten en
docenten, een competentiespel spelen en opleidingspresentaties volgen. Nieuw is dat de hogeschool
twee workshops geeft die betrekking hebben op de creatieve industrie: ‘World of Gaming’ en ‘Creatief
Ondernemen’.
Deze praktijkgerichte workshops zijn gericht op aankomende studenten die interesse hebben in de opleidingen
Media & Entertainment Management en International Media & Entertainment Management. De bezoekers krijgen
door de workshops alvast inzicht in het programma van de opleiding en een kijkje in de keuken van hun mogelijke
toekomstige werkveld. De Engelstalige workshop ‘World of Gaming’ wordt gegeven door docent Richard Kay die
op de hogeschool het keuzevak ‘Art & Business of Gaming’ geeft. Naast het docentschap heeft Richard, als
eigenaar van een bedrijf dat game-elementen bij andere bedrijven toepast, veel ervaring in de creatieve sector.
De andere workshop ‘Creatief Ondernemen’ gaat in op ondernemerschap in de entertainment industrie.
Ondernemen is een verplicht vak voor alle studenten die de opleiding Media & Entertainment Management in het
Nederlands of Engels volgen. Tijdens de interactieve workshop geven docenten Raymond Calis en Joke van den
Oever de aankomende studenten de mogelijkheid om hun ondernemersbrein aan te spreken. Naast zijn
docentschap is Raymond mede-eigenaar van zowel een marketing bureau als een productontwikkeling bureau.
Met zijn ervaring in de creatieve industrie wil hij toekomstige studenten inspireren hun
ondernemerschapsvaardigheden te ontwikkelen. Er zijn twee workshoprondes tijden de Open Dag zodat
geïnteresseerde bezoekers beide sessies kunnen bijwonen. De eerste ronde begint om 11.00 uur en de tweede
ronde is om 12.15 uur.
Informatie over Hogeschool Inholland
Inholland biedt goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Studenten en medewerkers krijgen daarbij
ruimte om te presteren en zich te onderscheiden. Onze docenten stimuleren de studenten om met een
onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. We
leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Dit doen
wij in een prettige leeromgeving op al onze locaties verspreid over de Randstad.
Wij leiden professionals op, die straks in staat zijn op hoog niveau een beroep uit te oefenen en klaar zijn voor de
toekomst. Zo ontwikkelen onze studenten zich tot verantwoordelijke en kansrijke professionals. Vakmensen met
een reflectieve kijk op zichzelf en een respectvolle kijk op de maatschappij.
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