
 

 

INTRODUCTIEPROGRAMMA PREMASTER UvH 2013–2014 

Maandag 26 augustus en donderdag 29 augustus 2013  

Universiteit voor Humanistiek 

 
Tijdens de introductie van het premasterprogramma worden, naast toelichting op de meer praktische 
zaken omtrent studeren op de UvH, de inhoudelijke deelprogramma’s door de verschillende 
deelcoördinatoren ingeleid. Iedere deelcoördinator geeft een toelichting op onder meer de gang van zaken, 
de inhoud, de literatuur en de afronding van het deelprogramma. 
 
 
MAANDAG 26 AUGUSTUS 2013 
 
Vanaf 14.45 Ontvangst en inschrijving – door Hanna Ruiten  
OOV, kantine De studenten worden ontvangen met koffie en thee in de kantine. Alle studenten 

schrijven zich in voor de Premaster UvH bij de afdeling Onderwijs, Onderzoek en 
Valorisatie (OOV). Je vindt de balie OOV links naast de hoofdingang aan de Kromme  
Nieuwegracht (kamer 0.02). Deze inschrijving is noodzakelijk om aan het onderwijs te 
kunnen deelnemen. Behalve een inschrijving betreft dit tevens een controle of aan alle 
voorwaarden is voldaan.  
 

15.30 – 17.00 Kennismaking Traject HUM door Ton Jorna 
Lokaal 1.40 De studentengroep maakt onder begeleiding van Ton Jorna kennis met elkaar. 
 
Lokaal 0.38 Kennismaking Traject ZeB door Frans Vosman 

De studentengroep maakt onder begeleiding van Frans Vosman kennis met elkaar. 
 

17.00 – 17.15 Pauze 
 
17.15 – 18.00  Praktische informatie over studeren aan de UvH – door Gerard Linde, Roy Jansen, 
Lokaal 1.40 Roeland Troost en Hielke Bosma. 

Gerard Linde is onderwijscoördinator en geeft samen met Roeland Troost (coördinator 
inschrijvingen en webmaster) informatie over de verschillende praktische zaken en 
voorzieningen van de UvH, zoals ‘mijn uvh’ (www.uvh.nl/mijnuvh), de ELO, resultaten en 
intekenen, studentenmail en de UvH-website. Roy Jansen is de studieadviseur en vertelt 
over studieadvies en begeleiding op de UvH. Hielke Bosma is de studentenraadsman en 
vertelt over de begeleiding die hij aanbiedt. Ook zal er kort aandacht worden 
geschonken aan overige activiteiten, commissies en studie-verenigingen binnen de 
Universiteit.  

 
 
18.00 – 19.00  Maaltijd  
Kantine De studenten krijgen vandaag soep met brood aangeboden door de UvH.  
 
19.00 – 19.45 Inleiding op het premasteronderdeel: Inleiding Ethiek (IE)   –  
Lokaal 1.40 door deelcoördinator Joep Dohmen 
 
19.45 – 20.15  Introductie Bibliotheek door Peter Hermans en Madeleine Martin 
Lokaal 1.40  

http://www.uvh.nl/mijnuvh


 
20.15 – 21.00  Groep A: Rondleiding UvH – door Anneke Maas 
 Start in de bibliotheek (tegenover de ingang) 
 Groep B: Rondleiding UvH – door Hanna Ruiten 
 Verzamelen bij de postvakjes 
 Groep C: Rondleiding UvH – door Gerard Linde 
 Verzamelen in de kantine 
 Groep D: Rondleiding UvH – door Martijn Simons 
 Verzamelen op zolder 
 
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 2013 
 
14:15 – 16:00 Inschrijving  
OOV (kamer 0.02) Dit is de tweede mogelijkheid tot inschrijving aan de OOV-balie, voor degenen die 

maandag niet aan de beurt zijn gekomen. Deze inschrijving is noodzakelijk om aan het 
onderwijs te kunnen deelnemen. Behalve een inschrijving betreft dit tevens een 
controle of aan alle voorwaarden is voldaan. 

 
15.00 – 15.45 Traject Hum: Inleiding op het premasteronderdeel: Humanistiek, Een Nieuwe  
Lokaal 0.38 Menswetenschap (HENM) – door Fernando Suarez Muller, universitair docent sociale en 

politieke theorie 
 
15.45 – 16.00  Pauze  
 
16.00 – 16.45 Oriëntatie op Wetenschappelijk lezen en schrijven – door Pien Bos, universitair docent 
Lokaal 1.40 Wetenschapstheorie, methoden en onderzoek  
 
16.45 – 17.00  Pauze 
 
17.00 – 17.45 Traject Hum: Inleiding op het premasteronderdeel: Research Seminar Humanistiek 
Lokaal 0.38 RSH) & de Premaster Thesis Humanistiek (PTH) – door deelcoördinator Wander van der 

Vaart 
 
Lokaal 1.33 Traject ZeB: Inleiding op het premasteronderdeel: Research Seminar Zorgethiek en 

Beleid  (RSZ) & de Premaster Thesis Zorgethiek en Beleid (PTZ) – door Alistair Niemeijer 
 
17.45 – 18.30  Maaltijd 
Kantine De studenten worden verzocht zelf voor hun eten te zorgen; er wordt vandaag geen 

maaltijd verzorgd door de UvH. Wel zal kantine van de UvH geopend zijn.  
 
18.30 – 19.15  Traject Hum: Inleiding op het premasteronderdeel: Academische Vaardigheden   
Lokaal 0.38 met betrekking tot Humanistiek (AVH) – door deelcoördinator Marco Otten 
 
Lokaal 1.33 Traject ZeB: Inleiding op het premasteronderdeel: Ziek en Gezond (Z&G) –  
 door Frans Vosman 
 
19.15 – 19.25  Pauze 
 
19.25 – 20.15  Inleiding op het premasteronderdeel: Levensbeschouwing & Zingeving (L&Z) –  
Lokaal 1.40 door deelcoördinator Ton Jorna 


