
 

INTRODUCTIEDAG MASTER HUMANISTIEK  
Voor eerstejaars masterstudenten 

 Dinsdag 29 augustus 2017 
Universiteit voor Humanistiek, KNG 29 Utrecht 

 

DINSDAG  29 AUGUSTUS 2017 
9.00- 9.30  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.   

 
9.30 - 9.45  Welkom en inleiding 

Lokaal 1.40 Samantha van de Maat, coördinator Introductieprogramma,  prof. dr. Anja 
Machielse, opleidingsdirecteur UvH. 

  Welkomstwoord door de coördinator introductieprogramma (5 min). Vervolgens heet 

prof. dr. Anja Machielse je welkom namens de UvH en geeft een korte inleiding over de 
master Humanistiek (10 min). 

 
9.45 - 10.45 Kennismaking 
Lokaal 1.40 Onder begeleiding van de Coördinator Introductieprogramma Samantha van de Maat 

maak je kennis met je medestudenten. 
  

10.45 - 11.00  Koffiepauze 
  

11.00 – 12.00   Master Humanistiek, stage en voorstellen studieadviseur  
Lokaal 1.40              prof. dr. Anja Machielse, drs. Lotte Huijing en Inge-Marlies Bulsink 
 
 De studenten Humanistiek worden in 1.40 geïnformeerd over de opbouw van de drie 

masterjaren door Anja Machielse (11.00-11.20) en specifiek over de stage in het tweede 
jaar door Lotte Huijing (11.20-11.40). Vervolgens komt de studieadviseur, Inge-Marlies 
Bulsink, zich voorstellen (11.40-12.00). 

 
12.00 – 12.45 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! 
 
12.45 – 13.30 Een introductiecollege 
Lokaal 1.40  Abdelilah Ljamai   
 

Voor de masterstudenten humanistiek is er een kort college gegeven door  
Abdelilah Ljamai.  

 
13.30 – … Afsluiting 
 De dag zit erop. Bespreek de dag na met je medestudenten onder het genot van een 

Drankje of hapje op de UvH of in de stad.  
  


