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Presentatie Jan Bogerd over het HU Instellingsplan 2020 
Om op nieuwe ontwikkelingen te zijn voorbereid, en verder te kijken dan de 
prestatieafspraken met het ministerie, stelde Hogeschool Utrecht in 2014 haar nieuwe 
instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020'. Men wil hierin inspelen op de snel 
veranderende omgeving en de voortdurend veranderende eisen die aan beroepsbeoefenaren 
worden gesteld. 

Het plan wordt in de komende periode getoetst aan de praktijk, desgewenst wordt het herijkt. 
Het College van Bestuur gaat hierover in verschillende sessies met medewerkers en 
studenten van de HU in gesprek. 
Jan Bogerd, voorzitter van het CvB wil ook met Oud Goud leden over dit plan in gesprek 
tijdens een sessie op 21 februari. 
U kunt dit Instellingsplan 2020 als pdf-bestand downloaden op deze HU-site. Hier vindt u ook 
het Jaarverslag 2016. 

Datum en locatie 
Woensdag 21 februari 2018 van 15.00-17.00 uur. 
Locatie: Hogeschool Utrecht, Lokaal 0.009 (The Innovator) Padualaan 99, Utrecht (De Uithof) 

 
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de link naar dit aanmeldformulier. 

Lustrum Oud Goud 
Vorige week heeft u een bericht ontvangen met details over het aanstaande Lustrumviering 
op 6 april in het Spoorwegmuseum. 
Mocht u dit bericht gemist hebben, dan vindt u deze gegevens, het programma en het 
aanmeldformulier op de site van Oud Goud. 
Let u erop dat u het juiste rekeningnummer van de Lustrumcommissie gebruikt bij uw 
betaling. 
 
Datum en locatie 
Vrijdag 6 april 2018 van 12.00-20.00 uur 
Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht  
 
 

 

https://www.hu.nl/OverDeHU/Organisatie/HU-in-2020
https://husite.nl/oudgoud/2018/01/10/presentatie-jan-bogerd-over-het-hu-instellingsplan-2020/
https://husite.nl/oudgoud/lustrum/


Contributie 2018. 
In de Algemene Ledenvergadering op 9 november 2017 is de contributie voor 2018 
vastgesteld op €10,00. 
Deze maand ontvangt u een mailbericht met het verzoek uw contributie over te maken. 
In dit bericht vindt u de benodigde gegevens zoals het rekeningnummer van Oud Goud en uw 
lidmaatschap nummer. 
 

Oproep voor deelname aan Werkgroepen. 
Vrijwel alle activiteiten van de Vereniging Oud Goud worden door de verschillende (facultaire) 
werkgroepen georganiseerd. 
De werkgroepen van Oud Goud kunnen versterking gebruiken. Bent u bereid mee te denken 
over te organiseren activiteiten of wilt u een activiteit (mede)verzorgen, laat ons dit dan weten 
via de voorzitter van de werkgroep waar u bij hoort. U kunt deze bereiken via ons secretariaat 
karen-aafje.vandenburg@hu.nl . 
Wilt u weten wat er al zo georganiseerd is, kijk dan eens op de website www.oudgoud.hu.nl 
 

Bijzondere Openbare les Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning. 
Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het lectoraat Participatie, Zorg en 
Ondersteuning wordt u uitgenodigd om op donderdag 8 februari aanwezig te zijn bij de 
feestelijke jubileumbijeenkomst. 
Meer informatie over de bijeenkomst, het programma met de sprekers en de mogelijkheid om 
u aan te melden vindt u hier. 
 
Datum en locatie 
Donderdag 8 februari 2018 van 15.00-17.00 uur 
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (De Uithof) 
 

De Blog van Henk Penseel 
Oud Goud-lid Henk Penseel was onder andere docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor 
het Trajectum.  
Ditmaal: Het hergebruik van bekendheid.  Over een goede opleiding, roem en voetballen met 
Rod Stewart in het Flevopark. 
Meer columns vindt u op: http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/ 
 
 

Agenda 

 Woensdag 17 en donderdag 18 januari 2018. HU Onderwijsfestival:  HU NEXT18 in  
De Werkspoorkathedraal, Tractieweg 41, 3534 AP Utrecht. 

 Donderdag 25 januari 2018 van13.00 - 20.00 uur. Symposium en openbare les dr. 
Katarina Jerkovic-Cosic. Padualaan 101, Utrecht. 

 Donderdag 1 februari 2018 van 14.30 – 17.30 uur. Openbare les Cindy Veenhof. 
Padualaan 101, Utrecht. 

 Donderdag 8 februari 2018 van 15.00 – 17.00 uur. Bijzondere Openbare les Lectoraat 
Participatie, Zorg en Ondersteuning. Padualaan 101, Utrecht. 

 Woensdag 21 februari 2018 van 15.00 – 17.00 uur. Presentatie Jan Bogerd over het 
HU Instellingsplan 2020. Padualaan 99, Utrecht. 

 Vrijdag 6 april 2018 van 12.00 – 20.00 uur. Derde Lustrum Vereniging Oud Goud van 

mailto:karen-aafje.vandenburg@hu.nl
http://www.oudgoud.hu.nl/
http://www.oudgoud.hu.nl/
https://www.hu.nl/OverDeHU/Evenementen/Jubileumviering-15-jaar-lectoraat-Participatie-Zorg-en-Ondersteuning-en-bijzondere-openbare-les
http://www.trajectum.hu.nl/het-hergebruik-van-bekendheid/
http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/
https://husite.nl/oudgoud/lustrum/


de HU. 

Zie voor meer activiteiten en het laatste nieuws ook de Agenda op de site van Oud Goud 

 

   

 
 

 

 
  

 

https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

