
 

INTRODUCTIEDAGEN BACHELOR HUMANISTIEK 
Voor eerstejaars bachelorstudenten 
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Universiteit voor Humanistiek, KNG 29 Utrecht 

 
WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017 

9.00 - 9.30 Ontvangst en inschrijving 
Kantine, OOV  
 Je wordt ontvangen met thee en koffie 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. 

 
9.30 - 10.00 Welkom en inleiding 
Lokaal 1.40 Samantha van de Maat, coördinator introductieprogramma en prof. dr. Gerty Lensvelt-

Mulders (rector)  
 

Welkomstwoord door Samantha van de Maat, en kort doornemen programma voor 
vandaag (9.30-9.40). Vervolgens heet prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders je welkom 
namens de UvH en geeft een korte inleiding (9.40-10.00).  

 
10.00 - 11.00 Kennismaking 
Lokaal 1.40 Onder begeleiding van de Coördinator Introductieprogramma Samantha van de Maat 

maak je kennis met je medestudenten en met de universiteit. 
 
11.00 - 11.15 Koffiepauze 
 
11.15 – 12.30  ‘Humanistiek studeren’:  een introductie  
Lokaal 1.40 Speech afgestudeerde Bachelorstudent Susan Brand (11.15-11.45) en een kort college 

door dr. Martien Schreurs (11.45-12.30). Hij geeft een meer inhoudelijke verdieping op 
wat het betekent om humanistiek te studeren. Daarna komen de mentoren zich 
voorstellen.  

 
12.30 – 13.15 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! 
   
13.15 – 14.30  Eerste bijeenkomst mentorgroep 
Diverse lokalen Mentoraatcoördinator Jantine Maaskant 
 
 In het mentoraat word je gedurende je eerste studiejaar van de bachelor begeleid door 

een student die al wat langer aan de UvH studeert. In deze bijeenkomst maak je kort 
kennis met je mentor en mentorgroep. 

  
14.30 – 16.00 Rondleiding in groepjes  
Kantine  De mentoren leiden hun mentorgroep rond door het gebouw.  

Afsluiting van de dag met een drankje in het UvH-stamcafé: Lebowski! Kosten zijn voor 
eigen rekening. 

  


