
 

 

 
OPEN DAG ZATERDAG 10 MAART 2018 
Programma voor geïnteresseerden in de Bachelor Humanistiek 
 
 
OCHTEND 
Vanaf 10.00 uur           Inloop met koffie en thee      
   
10.30 – 10.40 uur  Welkom en introductie      

Door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders, rector 
 

10.40 – 11.10 uur Praktische informatie       
Door drs. Inge-Marlies Bulsink, studieadviseur 

 
11.10 – 11.30 uur Pauze 
 
11.30 – 12.05 uur Proefcollege bachelor       

Door dr. Thomas Kampen, onderzoeker en universitair  
docent Burgerschap en Humanisering vd Publieke Sector 

 
12.05– 12.25 uur Pauze         

 
12.25 – 12.40uur Forum met bachelor- en masterstudenten 
12.40 – 12.55 uur Presentatie oud-student      

Door Eline Arisse, geestelijk begeleider Centrum  
levensvragen 
 

MIDDAG 
13.30 – 13.40 uur  Welkom en introductie UvH      

Door dr. Yvette Nelen, communicatieadviseur 
   

13.40 – 14.10 uur Praktische informatie       
Door drs. Inge-Marlies Bulsink, studieadviseur 

 
14.10 – 14.30 uur Pauze 
 
14.30 – 15.10 uur Proefcollege bachelor       

Door prof. dr. Gerty Lensvelt-Mulders, rector, hoogleraar 
Wetenschapstheorie, methodologie en onderzoeksleer  

 
15.10 – 15.20 uur Pauze 
 
15.20 – 15.35 uur Forum met bachelor- en masterstudenten    
15.35 – 15.50 uur Presentatie oud-student      

Door Michiel van Agt, humanistisch geestelijk begeleider  
in de psychiatrie en verslavingszorg (Parnassiagroep) 



 
 

 
 Van  11.20 tot 13.20 uur en van 14.20 tot 15.20 uur is studieadviseur Inge-Marlies 

Bulsink aanwezig in lokaal 0.26 om individuele vragen te beantwoorden. 
 De celebrantenopleiding presenteert zichzelf met een voorlichtingstafel in de kantine. 

 Gedurende de hele dag is er gelegenheid om de leeszaal te bezoeken. Hier liggen 
onder andere readers en werkboeken ter inzage. 

 In de leeszaal en lokaal 0.22 wordt het zwart-witspel gespeeld. Inschrijven in de 
kantine bij de celebrantentafel. 
 
Zwart-witspel 
Waarop baseer jij eigenlijk je meningen en beslissingen? Met alle tegenstrijdige informatie 
op social media, internet en in de wetenschap is het behoorlijk lastig te bepalen wat waar is 
en wat niet, en te zien welke waarheid er onderbelicht of juist overbelicht wordt. De 
Universiteit voor Humanistiek presenteert ‘De Grijze Wijze en de Zwart-Wit Denkers’. Een 
denkbeleving vóór zwart- en vóór witdenken, maar tégen zwart-wit-denkers. In dit denk-
avontuur oefen je jezelf in het aannemen van verschillende perspectieven. Je leert flexibeler 
te denken en ontdekt waar in jouw hoofd de eenzijdigheid er insluipt. Want schuilt er niet 
veel wijsheid in het grijs? 

https://www.uvh.nl/onderwijs/celebranten-opleiding

