
 

INTRODUCTIEDAG MASTER HUMANISTIEK  
Voor eerstejaars masterstudenten 

 Dinsdag 28 augustus 2018 
Universiteit voor Humanistiek, KNG 29 Utrecht 

 
DINSDAG  28 AUGUSTUS 2018 

9.00- 9.30  Ontvangst  
Kantine, OSZ Je wordt ontvangen met koffie en thee in de kantine. Iedereen schrijft zich in 

voor de studie Humanistiek bij de Onderwijs Studentzaken (OSZ). Dit is 
noodzakelijk om aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Behalve een 
inschrijving betreft het ook een controle of aan alle voorwaarden is voldaan.   

 
9.30 - 9.45  Welkom en inleiding 
Lokaal 1.40 Samantha van de Maat, coördinator Introductieprogramma,  prof. dr. Gerty 

Lensvelt-Mulders, rector UvH.  
   

Welkomstwoord door de coördinator introductieprogramma (5 min). Vervolgens 
heet prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders je welkom namens de UvH en geeft een 
korte inleiding over de master Humanistiek (10 min). 

 
9.45 - 10.45 Kennismaking 
Lokaal 1.40 Onder begeleiding van de Coördinator Introductieprogramma Samantha van de 

Maat maak je kennis met je medestudenten. 
  

10.45 - 11.00  Koffiepauze 
  

11.00 – 12.00   Master Humanistiek, stage en voorstellen studieadviseur  
Lokaal 1.40           prof. dr. Anja Machielse, drs. Marco Otten en drs. Inge-Marlies Bulsink 
 
 De studenten Humanistiek worden in 1.40 geïnformeerd over de opbouw van de 

drie masterjaren door de opleidingsdirecteur Anja Machielse (11.00-11.20) en 
specifiek over de stage in het tweede jaar door Marco Otten (11.20-11.40). 
Vervolgens komt de studieadviseur, Inge-Marlies Bulsink (11.40-12.00). 

 
12.00 – 12.45 Lunch   
Kantine Je wordt verzocht je eigen lunch mee te nemen.  Er is ook het één en ander 

verkrijgbaar bij Angela van Es, in de UvH-kantine. Betalen is alleen mogelijk met 
PIN! 

 
12.45 – 13.30 Een introductiecollege 
Lokaal 1.40  Voor de masterstudenten humanistiek is er een kort college gegeven door  

Hanne Laceulle 
 
13.30 – … Afsluiting 
 De dag zit erop. Bespreek de dag na met je medestudenten onder het genot van 

een drankje of hapje op de UvH of in de stad.  

 



 

Praktische informatie Universiteit voor Humanistiek 
 
GEBOUW 
De UvH is gevestigd op de Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht en goed bereikbaar 
te voet (15 minuten lopen) of met vele verschillende bussen vanaf Utrecht Centraal. Je 
neemt dan de bus vanaf Utrecht centraal Jaarbeurszijde naar de halte Janskerkhof, vanaf 
hier loop je verder richting de Copyshop, in deze straat sla je rechtsaf de Drift in, de eerste 
links is de Kromme Nieuwegracht.  
Als je met de auto komt, houdt u er dan rekening mee dat er nauwelijks parkeergelegenheid 
is aan de Kromme Nieuwegracht en dat de hele binnenstad betaald parkeren is. Parkeren 
kan het beste op Janskerkhof of in één van de verder weg gelegen parkeergarages 
(Kruisstraat of Parkeergarage Springweg). 
 
De reguliere openingstijden van het gebouw zijn: 
Maandag en donderdag:  8.30  tot 21:30 uur 
Dinsdag en woensdag:  8.30 tot 19:30 uur 
Vrijdag:    8.30 tot 18:00 uur. 
Tijdens de zomermaanden gaat het gebouw om 17.00 uur dicht. Tot 20 juli is de UvH ook 
telefonisch beperkt bereikbaar op het hoofdnummer (030-2390100). Bij spoed in deze 
periode kun je contact opnemen met de onderwijscoördinator: Gerard Linde, tel. 030-
2390117. 
 
FRONTOFFICE 
De UvH is bereikbaar op telefoonnummer 030-2390100 van 8.30 tot 19.30 uur (vrijdags: tot 
18.00 uur). De receptie is het eerste aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. 
 
KANTINE 
In de kantine zijn o.a. belegde broodjes, snoep, soep, en drankjes verkrijgbaar (m.u.v. de 
avonduren). Je kunt uiteraard ook je eigen eten en drinken meenemen. In de kantine kan 
alleen betaald worden met PIN. De kantine is ook de ontmoetingsplek binnen de UvH. 
 
DE ONDERWIJSTIJDEN 
Tenzij anders aangegeven begint het onderwijs op de UvH altijd om  09.00 uur. Je dient op 
tijd aanwezig te zijn, een aantal minuten voor de aanvangstijd om op tijd te kunnen 
beginnen. Het is aan de studenten zelf hier rekening mee te houden in hun reisplanning. Bij 
te laat komen dien je te wachten op de eerste pauze om alsnog aan te kunnen schuiven. 
 
STUDENTENBALIE 
De studentenbalie (kamer 0.02) is vanaf september dagelijks open van 11.45 tot 12.15 en 
van 15.00 tot 15.30. Hier moet je zijn met vragen over je inschrijving, studie-informatie en 
onderwijsvoorzieningen.  
 
COMPUTERLOKAAL EN WERKPLEKKEN 
Voor studenten zijn er (computer)werkplekken beschikbaar in de Bibliotheek, in het 
Computerlokaal (lokaal 1.31) (zolang daar geen lessen zijn) en in het flexwerkplekkenlokaal 
op de tweede verdieping. Verder is in het hele gebouw gratis WIFI beschikbaar. Het 
wachtwoord daarvoor kun je opvragen bij Front Office. 


