
INTRODUCTIEDAG MASTER HUMANISTIEK  
Voor eerstejaars masterstudenten 

30 augustus 2013 
Universiteit voor Humanistiek, KNG 29 Utrecht 

 

Vrijdag  30 AUGUSTUS 2013 
 

9.00- 9.45  Ontvangst  
Kantine, OOV Je wordt ontvangen met koffie en thee in de kantine. Iedereen schrijft zich in voor de studie 

Humanistiek bij de studentenbalie van de afdeling Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie 
(OOV). Dit is noodzakelijk om aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Behalve een 

inschrijving betreft het ook een controle of aan alle voorwaarden is voldaan.   

9.45 - 10.30  Welkom en inleiding 

Lokaal 1.40       Tessa Striekwold, coördinator introductieprogramma, prof. dr. Joachim Duyndam,   
opleidingsdirecteur UvH en prof. dr. Frans Vosman, coördinator master Zorgethiek en 
Beleid. 

  Welkomstwoord door de coördinator introductieprogramma. Vervolgens heet prof. dr. 
Joachim Duyndam je welkom namens de UvH en geeft een korte inleiding over de master 
Humanistiek. Prof. dr. Frans Vosman geeft een korte inleiding met betrekking tot de Master 
Zorgethiek en Beleid.  

 
10.30 - 11.30  Kennismaking 
Lokaal 1.40 Onder begeleiding van de coördinator introductieprogramma Tessa Striekwold maak je een 

eerste kennismaking met elkaar en met de universiteit. 
  

11.30 - 11.45  Koffiepauze 
  

11.45 – 12.30   Een introductiecollege 
Lokaal 1.40  dr. Ruud Kaulingfreks 
 

Voor de masterstudenten Humanistiek is er een kort college in 1.40 door Ruud Kaulingfreks.  

  
12.30 – 13.15  Lunchpauze 
Kantine  Je wordt verzocht je eigen lunch mee te nemen. Er is ook het een en ander verkrijgbaar bij 

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

13.15 – 14.00        Master Humanistiek en stage 
Lokaal 1.40              prof. dr. Joachim Duyndam en drs. Marco Otten (o.v.b.). 
 
 De studenten Humanistiek worden in 1.40 geïnformeerd over de opbouw van de drie 

masterjaren en meer specifiek over de stage in het tweede jaar.  
 



 
 
 
 
 
14.00 – 15.00         Praktische informatie over studeren aan de UvH 
Lokaal 1.40 Hielke Bosma, Roy Jansen, Gerard Linde, Roeland Troost, Tessa Striekwold en 

studentengremia. 

  
Hielke Bosma, studentenraadsman, stelt zich voor en vertelt over de begeleiding die hij 
aanbiedt. Vervolgens stelt Roy Jansen, studieadviseur, zich voor. Hij vertelt over de 
structuur van de 2 masteropleidingen, studiebegeleiding en dergelijke. Ook vindt er uitleg 
plaats over de bibliotheek van de UvH. Roeland Troost, coördinator inschrijvingen, stelt zich 
voor en vertelt iets over de inschrijfprocedure. Vervolgens stelt Gerard Linde zich voor. Hij is 
de onderwijscoördinator van de UvH en vertelt over allerhande praktische zaken en 
voorzieningen zoals mijn.uvh.nl, Progress WWW, studentenmail, de Elektronische 
Leeromgeving (ELO), de UvH-website en over kwaliteitszorg en evaluatie van het 
onderwijs.   
Daarna volgt een korte introductie van de Studievereniging voor Humanistiek (SvH), de 
Universiteitsraad (UR), de Opleidingscommissie (OC) en het Studentenforum (StuF). 

  
15.00 – 16.00  Borrel 
Kantine  Ter afsluiting van deze introductiedag is er een borrel in de kantine.  

 


