
 
 

 

 

 

 

OPEN DAG ZATERDAG 16 MAART 2013  
 

Programma voor geïnteresseerden in de (Pre)Master Humanistiek en  

Master Zorgethiek en Beleid  
 

Vanaf 10.15 uur  Inloop met koffie en thee in kantine 

10.30 – 11.15 uur Welkom en introductie UvH door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders 

 Aansluitend praktische informatie (Pre) Master Humanistiek door 

prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders en drs. Gerard Linde 

11. 20 – 12.00 uur Praktische informatie (Pre) Master Zorgethiek en Beleid door  

prof. dr. Frans Vosman 

12.00 – 12.15 uur Pauze 

12.15 – 13.00 uur Proefcollege voor beide masters door prof. dr. Joep Dohmen 

13.00 – 13.30 uur Pauze  

13.30 – 14.30 uur Stel al je vragen aan het studentenforum. Aansluitend presentatie van 

alumnus Tim Driessen, Humanistisch geestelijk verzorger 

Vecht en IJssel (woonzorgcentra ouderen).  Dit is een gezamenlijk 

onderdeel voor geïnteresseerden in de bachelor en master. 

 

 

Programma voor geïnteresseerden in de Bachelor Humanistiek 
 

Vanaf 10.15 uur  Inloop met koffie en thee in kantine 

10.45 – 11.00 uur  Welkom en introductie UvH door dr. Yvette Nelen 

11.00 – 11.45 uur Praktische informatie door studieadviseur drs. Roy Jansen 

11.45 -  12.15 uur Pauze 

12.15 – 13.00 uur Proefcollege bachelor door dr. Abdelilah Ljamai 

13.00 – 13.30 uur Pauze 

13.30 – 14.30 uur Stel al je vragen aan het studentenforum. Aansluitend presentatie van 

alumnus Tim Driessen, Humanistisch geestelijk verzorger 

Vecht en IJssel (woonzorgcentra ouderen). Dit is een gezamenlijk 

onderdeel met geïnteresseerden in de bachelor en master.  

 

Vanaf  11.45 uur is studieadviseur Roy Jansen aanwezig in lokaal 0.26 (tegenover de kantine) 

om vragen te beantwoorden.  Onderwijscoördinator Gerard Linde beantwoordt vragen in de 

kantine. 

 

Gedurende de hele dag is er gelegenheid om de bibliotheek te bezoeken. Hier liggen onder 

andere readers en werkboeken ter inzage 

 

Het Praktijkcentrum voor Zingeving & Professie (Z&P), de Studievereniging voor 

Humanistiek en Stichting het HVO, het Humanistisch Centrum voor Onderwijs en 

Opvoeding, presenteren zich in de kantine. 


