INTRODUCTIEDAGEN BACHELOR HUMANISTIEK 2016-2017
Voor eerstejaars bachelorstudenten
woensdag 31 augustus en donderdag 1 september 2016
Universiteit voor Humanistiek, KNG 29 Utrecht

9.00 - 9.30
Kantine, OOV

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2016
Ontvangst en inschrijving
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
Lokaal 1.40

Welkom en inleiding
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
Lokaal 1.40

Kennismaking
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
Lokaal 1.40

‘Humanistiek studeren’: een introductie
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
Kantine

Lunch
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 – 14.30
Eerste bijeenkomst mentorgroep
Diverse lokalen Mentoraatcoördinator Robin Copier en mentoren

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
Kantine

9.00 – 9.30

Rondleiding in groepjes
De mentoren leiden hun mentorgroep rond door het gebouw. Ook is er dan een
kennismaking met de bibliotheek en het computerlokaal. Studenten worden
tevens geïnformeerd over het kopen van studieboeken.
Afsluiting van de dag met een drankje in het UvH-stamcafé: Lebowski! Kosten
zijn voor eigen rekening.
DONDERDAG 1 september 2016
Inloop
Gratis koffie en thee

9.30 - 09.40
Lokaal 1.40

Welkom en inleiding
Coördinator introductieprogramma Samantha van de Maat vertelt kort over het
programma van vandaag.

9.40 - 10.15
Lokaal 1.40

Praktische informatie over studeren aan de UvH
Hielke Bosma, Inge-Marlies Bulsink, Gerard Linde, Roeland Troost en Henk
Jaspers
Hielke Bosma, studentenraadsman vertelt over de begeleiding die hij aanbiedt (5
min). Inge-Marlies Bulsink, studieadviseur, vertelt over de structuur van de
bachelor, studiebegeleiding en BSA (bindend studieadvies) (10 min). Roeland
Troost, coördinator inschrijvingen, vertelt over de inschrijfprocedure (5 min).
Vervolgens vertelt onderwijscoördinator Gerard Linde over praktische zaken als
mijn.uvh.nl, Progress WWW, studentenmail, Elektronische Leeromgeving (ELO)
en de kwaliteitszorg van het onderwijs (10 min). Tot slot komt Henk Jaspers een
korte uitleg geven over de kopieermachines (5min).

10.15 – 11.15
Mentorgroepen
Diverse lokalen Mentoren
Voortzetting van de activiteit in de mentorgroepen, aan de hand van de
meegenomen passages. Neem een kop koffie/thee mee.
11.15 – 12.30
Lokaal 1.40

Inleiding op de drie onderwijsstromen en de practica
Prof. dr. Joachim Duyndam, dr. Wander van der Vaart, drs. Marco Otten en dr.
Martien Schreurs.
In de Bachelor staan drie stromen centraal: Zingeving, Humanisering,
Wetenschappelijke Methoden & Vaardigheden. Prof. dr. Joachim Duyndam
vertelt over het onderdeel Zingeving 1, dat volgende week begint (11.15-11.30).
Dr. Martien Schreurs vertelt over het onderdeel Humanisering 1 (11.30-11.45).
Dr. Wander van der Vaart vertelt over de onderzoekslijn (11.45-12.00) en

drs. Marco Otten/Lotte Huijing vertelt over de practica in academische en
arbeidsmarktgerichte vaardigheden (12.00-12.15).
12.30 – 13.30
Kantine

Lunchpauze
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!

13.30 – 14.30
Lokaal 1.40

Quiz ‘Studeren aan de UvH’ en studentengremia
Samantha van de Maat, Gerard Linde, SvH, UR, OC en STuF
Een interactief programma waarbij je volledig bijgespijkerd wordt over alles wat
je tot nu toe nog niet had geleerd over de UvH. Hierna kan er niks meer mis
gaan! (30 min)
Daarna volgt een korte introductie van de Studievereniging voor Humanistiek
(SvH 5 min), de Universiteitsraad (UR, 5 min), de Opleidingscommissie (OC, 5
min) en het Studentenforum (StuF, 5 min).

14.30 – 15.30
Kantine

Markt en cake
Ter afsluiting van deze introductiedagen is er koffie/thee met cake in de kantine.
Daar is ook een markt, waar de UR, OC en StuF, en de SvH staan. Zij stellen zich
voor en lichten hun activiteiten toe. Er is gelegenheid om vragen te stellen over
het introductiekamp dat zij organiseren van 9 t/m 11 september.

