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In deze Nieuwsbrief 

 Bijeenkomst met Jan Bogerd op 21 februari over het HU Instellingsplan 2020. 

 Derde Lustrum VOG met uitgebreid programma 

 Docent van het jaar komt op de ALV in november 

 Presentatie boek Oud Goud lid Vincent de Waal 

 De blog van Henk Penseel 

 Agenda 
 

Bijeenkomst met Jan Bogerd op 21 februari over het HU Instellingsplan 2020 
De HU stelde in 2014 haar nieuwe instellingsplan vast: ‘Hogeschool Utrecht in 2020'. Hierin 
spelen we in 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 & locatie 
Woensdag 21 februari 2018 van 15.00-17.00 uur. 
Hogeschool Utrecht, Lokaal 0.009 (The Innovator) Padualaan 99, Utrecht (De Uithof) 
U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze bijeenkomst via de link naar dit 
aanmeldformulier. 
 

Derde Lustrum VOG met uitgebreid programma 
Het lustrum staat nu echt voor de deur; vrijdag 6 april is het zo ver. We hebben al flink wat 
aanmeldingen binnen, de excursie naar de Maliebaan is b.v. al volgeboekt. Voor de 
hofjeswandeling is een tweede mogelijkheid gecreëerd, ook in het Centraal Museum zijn extra 
rondleidingen gepland. Er is daarnaast nog volop keuze in veel interessante en aantrekkelijke 
workshops en rondleidingen. Neem vooral de gelegenheid om met hedendaagse studenten in 
gesprek te gaan over hun denkbeelden met betrekking tot de HU en hun toekomst. 
Schrijft u zich snel in? U heeft nog tot 1 maart de tijd! 
Alle informatie en het aanmeldformulier vindt u op de site van het Lustrum 2018. 
 
Als u het inschrijfgeld overmaakt, let er dan op dat u het speciale rekeningnummer NL92 
INGB 0008 0341 35 t.n.v. Oud Goud Lustrum te Utrecht gebruikt, dus niet het 
rekeningnummer waarnaar u de contributie overmaakt. 
 

Docent van het jaar komt op de ALV in november 
Mark Zanstra, docent aan de bacheloropleiding Medische Hulpverlening, is tijdens de 
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nieuwjaarsviering van Hogeschool Utrecht uitgeroepen tot Docent van het Jaar 2018. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november zal Mark acte de présence geven. 
Op deze website kunt u nader kennismaken met Mark Zanstra.  

 

Presentatie boek Oud Goud lid Vincent de Waal 
Op 8 maart wordt het boek “Interprofessioneel werken en innoveren in teams. Samenwerken 
in nieuwe praktijken” gepresenteerd bij de HU tijdens een middagsymposium. De 
boekpresentatie vindt plaats in samenwerking met het Kenniscentrum Sociale Innovatie (HU) 
en het Kennisplatform Utrecht Sociaal. 
Hier vindt u de gegevens over het boek: https://shop.coutinho.nl/store_nl/interprofessioneel-
werken-en-innoveren-in-teams.html 
En hier het programma van de boekpresentatie (en gegevens voor 
aanmelden):https://shop.coutinho.nl/store_nl/presentatie-interprofessioneel-werken-en-
innoveren-in-teams-evenement.html 
 
Datum & locatie 
8 maart 2018 van 13.30 uur tot 17.30 uur 
Hogeschool Utrecht 
Instituut Social Work 
Padualaan 101 
3584 CH Utrecht 
Collegezaal: PL 101 – 2.003 A 
 

Blog van Henk Penseel 
Oud Goud-lid Henk Penseel was onder andere docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor 
Trajectum. Ditmaal: zoveel mogelijkheden om in het buitenland te studeren, maar je moet er 
wel wat moeite voor doen.  
Meer columns vindt u op: http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/ 
 

Agenda 

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

 Donderdag 8 februari 2018, 13.30 tot 17.30 uur. Boekpresentatie Vincent de Waal. 
Padualaan 101, Utrecht. Collegezaal PL 101- 2.003A 

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

 Donderdag 29 maart 2018. Openbare les Rob Heerdink, lectoraat ‘Innovatie van 
Zorgprocessen in de Farmacie’. Meer informatie volgt. 

 Vrijdag 6 april 2018, van 12.00 tot 20.00 uur. Derde Lustrum Vereniging Oud Goud van 
de HU in het Spoorwegmuseum in Utrecht. 

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