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Tijdens de introductie van het (pre)masterprogramma worden, naast toelichting op de meer praktische 
zaken omtrent studeren op de UvH, de inhoudelijke programma’s door de verschillende examinatoren 
ingeleid.  
 
Gemeenschappelijk programma met (Pre)Master Zorgethiek en Beleid 
9.00- 9.30  Ontvangst  
Kantine, OOV De studenten worden ontvangen met koffie en thee in de kantine. Alle studenten 

schrijven zich in voor de Premaster Humanistiek of (Pre)master Zorgethiek en Beleid 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. 

 
9.30 - 10.00  Welkom en inleiding 
Lokaal 1.40      Samantha van de Maat, coördinator introductieprogramma (10 minuten), prof. dr. Gerty 

Lensvelt-Mulders (rector) (10 min), en prof. dr. Carlo Leget, coördinator master 
Zorgethiek en Beleid (10 min). 

 
10.00 – 10.45         Praktische informatie over studeren aan de UvH 
Lokaal 1.40 Hielke Bosma, Inge-Marlies Bulsink, Gerard Linde,  Roeland Troost, Samantha van de 

Maat, Henk Jaspers en studentengremia 
  

Hielke Bosma, studentenraadsman, stelt zich voor en vertelt over de begeleiding die hij 
aanbiedt (5 min). Vervolgens stelt Inge-Marlies Bulsink, studieadviseur, zich voor (10  
min). Zij vertelt over de structuur van de opleiding en over de studiebegeleiding. 
Roeland Troost, coördinator inschrijvingen, stelt zich voor en vertelt iets over de 
inschrijfprocedure voor vakken en tentamens (5 min).  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, de UvH-website en kwaliteitszorg en evaluatie van het 
onderwijs (10 min).  Daarna komt Henk Jaspers met een korte uitleg over de digitale 
infrastructuur op de UvH (internet, printen, studenten accounts) (5 min). 
Tot slot volgt een korte introductie van de Studievereniging voor Humanistiek (SvH), de 
Universiteitsraad (UR), de Opleidingscommissie (OC) en het Studentenforum (StuF). 10 
min. In totaal 

 
10.45 - 11.00  Koffiepauze 
Kantine In de kantine is gratis koffie en thee beschikbaar 

 
11.00 – 11.15 Rondleiding 
KNG 0.29 De studenten van Premaster Humanistiek en (Pre)master ZeB krijgen een rondleiding 

door het gebouw.  
  


