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ANNELIES VAN ROSMALEN, 
KWARTIERMAKER THE LIGHTHOUSE

The 
Lighthouse: 
ontmoeting, 
inspiratie en 
innovatie
Op de hoofdvestiging verrijst The Lighthouse, een plek 
voor ontmoeting, inspiratie en debat. ‘Er is behoefte 
om meer zichtbaar te maken wat er binnen school 
gebeurt. Maar ook om op een andere manier met 
elkaar en met organisaties en bedrijven te werken. 
Hiervoor creëren we verschillende ruimtes die je kunt 
gebruiken voor projecten, bijeenkomsten, presentaties 
en andere ontmoetingen’ vertelt Annelies van 
Rosmalen, kwartiermaker van The Lighthouse. 

CONCEPT VAN ‘THE LIGHTHOUSE’ 
‘Op de plaats van de huidige receptie komt een soort 

grote Beans met een uitgebreidere kaart. Het wordt een 

open ruimte met tafeltjes en overleghoekjes en er grenzen 

vier workshopruimtes aan. De foyer krijgt een halfronde 

traptribune zoals je ze in amfi theaters ziet. Er komen 

glasplaten waarmee de foyer afgesloten kan worden om 

geluidoverlast te voorkomen. Een van de collegezalen 

op de begane grond krijgt een Lagerhuisopstelling en is 

daarmee geschikt voor debat. In de bocht achter de aula 

komen ook speciale ruimtes, bijvoorbeeld een ‘pressure 

cooker’: een ruimte die zo is ingericht dat deze het komen 

tot een besluit of idee moet bevorderen.’

SAMEN VOOR HET ONDERWIJS
‘Het is de bedoeling dat er veel voor en samen met 

docenten en studenten gebeurt. We betrekken studenten 

ook bij de organisatie en zij kunnen gebruik maken van 

de verschillende voorzieningen en ruimtes. Dat loopt 

via de organisatie van The Lighthouse, wij houden een 

planning bij van bezetting en activiteiten. Maar iedereen is 

uitgenodigd om activiteiten te organiseren en onze ruimtes 

uit te proberen voor projecten, presentaties en andere 

bijeenkomsten.’

Op 31 augustus wordt The Lighthouse feestelijk geopend 

tijdens de o�  ciële opening van het hogeschooljaar.
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Experimenteer, 
ontmoet en deel!
 

Er verandert veel binnen De Haagse. Vorig jaar vormden we de 
faculteiten, dit jaar reorganiseren we de diensten en werken we aan de 
uitvoering van ons Instellingsplan. We werken aan Wereldburgerschap, 
Internationalisering, Netwerkhogeschool en Kwaliteit. We willen een 
hogeschool zijn die studenten vormt tot goede beroepsbeoefenaren en tot 
betrokken en bewuste burgers. 
 

We verbouwen ook onze hoofdlocatie: het belang dat we hechten aan 

ontmoeting, dialoog en debat wordt zichtbaar in het centrum van ons 

schoolgebouw. We realiseren The Lighthouse!  The Lighthouse is niet zomaar 

een plaats van ontmoeting en experiment. Het is een centraal punt waar kennis 

wordt gedeeld, waar mensen van binnen en buiten de school met elkaar kunnen 

samenwerken en een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen in de regio. 

De faciliteiten van The Lighthouse maken het ons mogelijk om te innoveren, 

te presenteren, te luisteren en te laten zien. We kunnen er aan de slag met 

debatten, met nieuwe kennis en toepassingen, met andere inzichten en met het 

delen van projecten en vakontwikkelingen. 

The Lighthouse is er voor studenten, docenten en medewerkers maar ook voor 

onze kennispartners, bedrijven en organisaties. We willen open zijn naar Den 

Haag en naar de Haagse regio! Daarmee bedienen we onze studenten steeds 

beter en bereiden we hen beter voor op een wereldbaan na hun studie. Ik hoop 

dat we elkaar vaak zullen tre� en in The Lighthouse!

Leonard Geluk, Voorzitter CvB
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What’s happening in

The Lighthouse Dialogue 
Het gesprek vormt een belangrijk onderdeel van de programmering in 

The Lighthouse. We laten ons inspireren door interne en externe sprekers 

en gaan met elkaar in gesprek. Een plek waar we dit prima kunnen laten 

plaatsvinden, is de huidige foyer na verbouwing. Er komen een grote 

tribune met 200 zitplaatsen, goede voorzieningen en een glazen wand, 

waardoor je geen last meer hebt van kou of geluiden vanaf het plein. 

Omgekeerd zullen mensen op het plein geen last hebben van geluiden 

vanuit de foyer. 

The Lighthouse Debate 
Het debat vormt ook een belangrijk aspect van The Lighthouse. We 

prikkelen onze studenten om op het scherpst van de snede de discussie 

met elkaar aan te gaan over actuele zaken. Dat kan op veel plekken, 

maar het wordt helemaal mooi als in het najaar een collegezaal met 

Lagerhuisopstelling wordt ingericht. We willen dit soort activiteiten graag 

in co-creatie met studenten organiseren! 

The Lighthouse Exchange 
In The Lighthouse bieden we veel ruimte aan ontmoeting tussen 

medewerkers en studenten onderling en met gasten van buiten. We 

realiseren een uitnodigende, informele omgeving met goede ko�  e en een 

lekker hapje of drankje. Links van de ingang komt een grote ruimte met 

een gevarieerde inrichting, zodat je voor elke ontmoeting de passende 

setting kunt kiezen. 
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The Lighthouse Playground 
Aan het plein komt een ruimte waar docenten en studenten 

kunnen experimenteren met nieuwe onderwijsvormen, 

ondersteund door state-of-the-art IT-voorzieningen. 

The Lighthouse Open Innovation 
We willen beter zichtbaar maken wat er binnen de hogeschool 

gaande is op het gebied van onderzoek, innovatie en 

onderwijsontwikkeling. Aan het plein is er een ruimte waar 

studenten kunnen werken aan multidisciplinaire opdrachten. Ook 

kunnen we ons lopende onderzoek tonen en op kleine schaal ook 

echt uitvoeren.  

The Lighthouse At Work 
Rond het plein worden diverse workshopruimtes ingericht, 

zichtbaar of besloten. Deze ruimtes zijn door iedereen te 

reserveren. Elke workshopruimte is anders ingericht, zodat je een 

inspirerende ruimte kunt gebruiken die past bij het doel van je 

bijeenkomst. Daarnaast komt er een ‘pressure cooker’ ruimte, met 

een inrichting die een snel besluit of idee moet bevorderen. En er 

komt een ruimte voor video conferencing, zodat je net zo makkelijk 

even af kunt spreken met mensen die zich aan de andere kant van 

de wereld bevinden.          

The Lighthouse Expo 
Op en rond het plein kan er van alles ontstaan op het terrein van 

kunst en cultuur. Denk aan tentoonstellingen, muziek, dans en 

andere optredens. 

The Lighthouse Pop-Up 
Ontmoeten mag prikkelen in The Lighthouse. Vandaar dat 

we altijd ruimte willen bieden aan spontane projecten van 

docenten, studenten en externen, die aantrekkelijk en open 

zijn voor iedereen die langsloopt. In de pop-up staat ‘samen 

doen’ centraal, het experimenteren met nieuwe concepten en 

samenwerkingsverbanden. Een inloopuur voor ouderenzorg van de 

toekomst of een huidtherapiebooth waar ook een tatoo kunstenaar 

zijn werk laat zien? Zeg jij het maar!
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De verbouwingsactiviteiten voor het ontvangstgebied en The Lighthouse 

zijn medio juni 2015 in volle gang. Er wordt gesloopt, getimmerd, gesleuteld 

en zelfs alweer geschilderd rond en in het atrium van ons hoofdgebouw aan 

het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. Steeds meer medewerkers en 

studenten realiseren zich dat er een grote verbouwing gaande is. Voor deze 

krant spraken we FB collega Maaike Barkema, intern projectleider voor de 

verbouwing. 

De verbouwing wordt gecoördineerd in de projectgroep Masterplan Huisvesting, met 

vertegenwoordigers van het Facilitair Bedrijf, hoofdarchitect Harry Abels, zijn collega’s van 

architectenbureau IAA, de (onder)aannemers en de diensten Informatie Technologie en 

Communicatie & Marketing. De leiding van het project is in handen van de dienst Facilitair Bedrijf.

Wat maakt deze klus voor 
jullie zo uitdagend? 
“De uitdaging ligt in het feit dat we in korte tijd moeten bouwen in een gebouw waar alles zo 

normaal mogelijk door moet kunnen gaan. Het besluit om het dit jaar te gaan doen is eind april 

door het CvB genomen. De tijdsdruk is dus hoog. Zo’n project kun je in een onderwijsorganisatie 

alleen maar in de zomer uitvoeren, dan liggen de colleges immers zes weken stil. Als we het nu 

niet hadden gedaan, waren we weer een jaar verder geweest voordat we konden toeslaan. Het 

Bouw The Lighthouse 
uitdagende klus
Bouw The Lighthouse 

“De foyer verbouwen we tot The Lighthouse 

Dialogue. Dat wordt een prachtige ruimte voor 

presentaties en lezingen, met een grote publieke 

tribune. Je kunt de ruimte desgewenst van het Plein 

afsluiten met glazen wanden. Het is maar net wat 

nodig is. Je bent in elk geval een stuk fl exibeler.”

Architect Harry Abels: 

Bouw The Lighthouse Bouw The Lighthouse Bouw The Lighthouse Bouw The Lighthouse 



is extra pittig omdat er synchroon aan dit project gewerkt wordt aan 

de voorbereiding van deelverbouwingen elders in het gebouw, bij de 

opleidingen ITD en VD & PFT. Strategisch zijn deze plannen de afgelopen 

jaren vastgelegd in GIDS en het Masterplan Huisvesting. Geïnteresseerden 

kunnen dat allemaal terugvinden op intranet onder Masterplan 

Huisvesting.” 

Gaat het wel goedkomen dan? 
“Daar heb ik nog steeds vertrouwen in. Voor The Lighthouse liggen we 

op schema. De deelverbouwing van ITD is wat naar achteren geschoven. 

Kwaliteit staat voorop en ook dáár moeten we rekening houden met de 

planning van het onderwijs. Het geeft ons veel energie dat we steeds meer 

kunnen laten zien en vertellen wat we bouwen en waar dat allemaal goed 

voor is. Het is volledig terecht om te stellen dat we uit kunnen kijken naar 

een mooi resultaat. The Lighthouse wordt een prachtige nieuwe werk- en 

ontmoetingsplek voor iedereen in De Haagse Hogeschool!“ 

Actuele informatie vind je op medewerkersnet en studentennet onder 

‘verbouwing atrium’. 

De interne projectgroep Masterplan 
Huisvesting bestaat uit (van links 
naar rechts) Joost Muiser (FB), 
Ruben Kofman (C&M), Maaike 

Barkema (FB), Joop Dijkman (IT), 
Desirée Lemans (HRM), Annelies van 
Rosmalen (The Lighthouse), Pauline 
Pool (FB) en Michiel Engwerda 

(bouw Lighthouse).

[foto Harry en Maaike in de toekomstige ruimte van The Lighthouse Exchange] 

“Het is een pittige klus, deze verbouwing. De tijdsdruk is hoog, 

er zijn veel interne én externe partijen bij betrokken, lijn- en 

projectorganisatie lopen door elkaar. En de mantra ‘Het 

onderwijs gaat altijd vóór’ is iets waar we als bouwers continu 

rekening mee moeten houden. Dat doen we ook. We hebben 

tot nu toe nauwelijks klachten gehad!” 

“Er wordt hier geen geld uitgegeven aan fl auwekul. We besteden 

het geld aan structurele en goed doordachte zaken; ruimten en 

voorzieningen die nog jarenlang mee moeten gaan. En dat kan 

ook in dit gebouw, want de basis is mooi en solide. We doen 

aanpassingen die tegemoet komen aan de eisen van het moderne 

onderwijs. Dus komt er meer ruimte voor samenwerkingen 

en ontmoetingen tussen de binnen- en de buitenwereld. Al die 

vierkante meters worden straks veel beter benut en zijn voor 

iedereen beschikbaar.” 

Architect Harry Abels: 

(bouw Lighthouse).



Hoofdgebouw De Haagse Hogeschool
J. Westerdijkplein 75

2521 EN Den Haag

Aan deze krant werkten mee: 

Dienst Communicatie & Marketing 

Creja ontwerpen, Leiderdorp 

IAA architecten, Amsterdam

Tosentel (illustraties), Amsterdam 
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PRESSURE COOKER

Benieuwd hoe The Lighthouse 
eruit komt te zien? 

Tijdens de opening van het hogeschooljaar op 31 augustus 2015 wordt The Lighthouse o�  cieel in gebruik genomen. 
Kijk voor het volledige programma van de opening op www.dehaagsehogeschool.nl/openinghogeschooljaar. 

Actuele informatie over The Lighthouse is te vinden op het intranet.

Ideeën voor evenementen en activiteiten die van The Lighthouse 

een bruisende plek maken, zijn meer dan welkom. Alles dat 

verrast, aan het denken zet, het gesprek op gang brengt, tot 

ontmoetingen leidt, laat zien waar we als hogeschool mee bezig 

zijn en trots op zijn… 

Dus studenten en 
medewerkers, kom maar op! 

Neem contact op met de kwartiermaker, Annelies van Rosmalen 

via lighthouse@hhs.nl.

Gaat het al 
borrelen? 

Lighthouse
The

Hoofdgebouw De Haagse Hogeschool

Dienst Communicatie & Marketing 

Tosentel (illustraties), Amsterdam 
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