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In deze nieuwsbrief 

 Terugblik presentatie Jan Bogerd over Instellingsplan 2020 

 Enquete over gebruik van faciliteiten 

 Derde Lustrum Vereniging Oud Goud 

 Openbare les dr. Rob Heerdink 

 Afscheid Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid 

 Openbare les en Symposium Nienke Bleijenberg 

 Vooraankondiging Openbare les Prof. Dr. Rick de Graaff 

 De Blog van Henk Penseel 

 Agenda 
 

Terugblik presentatie Jan Bogerd over Instellingsplan 2020 
Op 21 februari ging Jan Bogerd, voorzitter van de College van Bestuur in gesprek met Oud 
Goud leden over de HU in 2020, aan de hand van het Instellingsplan van 2014. Het was een 
geanimeerde bijeenkomst met veel ruimte voor vragen en discussie. Voor een impressie zie 
de column in Trajectum van Henk Penseel, die als Oud Goud lid ook aanwezig was.  
Na afloop was er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
De presentatie die Jan gebruikte is te zien op de website van Oud Goud 
 

Enquete over gebruik van faciliteiten. 
Als lid van de vereniging Oud Goud kunt u gebruikmaken van een aantal faciliteiten van de 
hogeschool. Het bestuur van de VOG wil graag weten in hoeverre deze faciliteiten ook 
daadwerkelijk gebruikt worden en of er ook nog andere wensen zijn. 
Binnenkort kunt u een verzoek tegemoetzien om mee te werken aan een korte enquete  
 

Derde Lustrum Vereniging Oud Goud 
Op 6 april wordt het derde lustrum van Oud Goud gevierd in het Spoorwegmuseum. De 
inschrijving is inmiddels gesloten. 
 
Openbare les dr. Rob Heerdink.  
De bredere context van farmaceutische zorg. Je moet het samen doen.  
Ter gelegenheid van de benoeming van dr. Rob Heerdink tot lector van het lectoraat 
'Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie' aan het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam 
Leven van Hogeschool Utrecht, nodigt de HU u graag uit aanwezig te zijn bij zijn openbare 
les. 
Meer informatie en de mogelijkheid om u aan te melden vindt u op de website van de HU. 
 
Datum: donderdag 29 maart 2018 
Tijd: 14.30 tot 18.00 uur  
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht Science Park) 

 

http://www.trajectum.hu.nl/de-hu-experimenteert/
https://husite.nl/oudgoud/nieuws/
https://husite.nl/oudgoud/lustrum/
https://www.hu.nl/Data/Evenementen/Openbare-les-Rob-Heerdink
https://www.hu.nl/Locaties/Padualaan%20101%20Utrecht


 

 
Afscheid Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid 
De HU nodigt u uit om op 19 april 2018 aanwezig te zijn bij de feestelijke afronding van 12 
jaar Lectoraat Geletterdheid. In haar afscheidscollege getiteld ‘Leesstrategieën versus 
achtergrondkennis?’ gaat Thoni Houtveen in op de meest recente inzichten over hoe begrip 
tot stand komt en hoe deze inzichten zijn uitgewerkt in het begrijpend leesprogramma voor 
het basisonderwijs DENK! In haar slotwoord blikt Anneke Smits (Windesheim) terug op de 
jarenlange samenwerking gericht op verbetering van het leesonderwijs. 
Kijkt u hier voor meer informatie en de aanmelding 
 
Datum: 19 april 2018. 
Tijd: 15.30 tot 16.30 uur, met aansluitend receptie. 
Locatie: Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort. 
 
 
Openbare les en Symposium Nienke Bleijenberg 
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 17 mei 2018 aanwezig te zijn bij het 
symposium en de openbare les van dr. Nienke Bleijenberg. Sinds 1 mei 2017 is zij lector 
Proactieve Ouderenzorg van het Lectoraat Chronisch Zieken bij het Kenniscentrum Gezond 
en Duurzaam Leven. 
Voorafgaand aan de openbare les vindt er een symposium plaats van het Lectoraat 
Chronisch Zieken. Maak kennis met het lectoraat tijdens prikkelende inspiratiesessies: met 
welke vraagstukken houdt het lectoraat zich bezig, welke methodologie wordt gebruikt, hoe 
ziet de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk eruit en met wie wordt er 
samengewerkt? Dr. Jita Hoogerduijn, oud-lectoraatslid en voorzitter van V&VN Geriatrie, is de 
dagvoorzitter van het symposium.  
Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de site van de HU. 
 
Datum: donderdag 17 mel 2018. 
Tijd: 12:00 tot 17.30 uur. 
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht Science Park). 
 
Vooraankondiging Openbare les Prof. Dr. Rick de Graaff 
Rick de Graaff is lector Didactiek van de Vreemde Talen van de HU. 
De HU nodigt u uit aanwezig te zijn bij zijn openbare les Van Vreemde Talen naar Vereende 
Talen. 
Datum: donderdag 24 mei 2018 
Tijd: 14:30 tot 17:30 uur 
 
Medio april ontvangt u meer informatie over het programma en de aanmelding. 
 

De Blog van Henk Penseel 
Oud Goud-lid Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor 
Trajectum.  
Ditmaal: over de Alumni en Oud Goud 
Meer columns vindt u op: http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/ 
 

Agenda 

 Donderdag 29 maart 2018, 14:30 – 18:00 uur, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht 
Science Park). Openbare les Rob Heerdink, lectoraat ‘Innovatie van Zorgprocessen in 

https://www.hu.nl/OverDeHU/Evenementen/Afscheidscollege-Thoni-Houtveen
https://www.hu.nl/OverDeHU/Evenementen/Openbare-les-en-symposium-Nienke-Bleijenberg
http://www.trajectum.hu.nl/alumni-en-oud-goud/
http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/
https://www.hu.nl/Locaties/Padualaan%20101%20Utrecht


de Farmacie’.  

 Vrijdag 6 april 2018, van 12:00 tot 20:00 uur. Derde Lustrum Vereniging Oud Goud van 
de HU. 

 Donderdag 19 april, 15:30 – 16:30 uur. Leerhotel Het Klooster, Daam Fockemalaan 10, 
3818 KG Amersfoort.  
Afscheid Thoni Houtveen, Lector Geletterdheid. 

 Donderdag 17 mei 2018, 12:00 – 17:30 uur, Padualaan 101, Utrecht (Utrecht Science 
Park). 
Openbare les en Symposium Nienke Bleijenberg. 

 Donderdag 24 mei 2018, 14:30 – 17:30 uur 
Openbare les Prof. Dr. Rick de Graaff. 

 Vrijdag 9 november 2018 13:30 – 17:30 uur. 
Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud. 

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

 

 

 

   

 
 

 

 
  

 

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

