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Een Oproep aan Oud Goud leden  

In het verleden zijn er activiteiten geweest waarbij leden van Oud Goud een boeiende 

presentatie verzorgden die voor alle leden toegankelijk waren.  

Denk hierbij aan de presentatie van Mario van Berlo over zijn inzet voor PUM: Programma 
Uitzending Managers, https://www.pum.nl. 
Of aan het adembenemende verhaal van Fred Hermsen die de voettocht naar Rome van de 
Fries-Groningse abt Emo uit de 11de eeuw onlangs per fiets heeft afgelegd. 
Of aan de interessante bijeenkomst waarbij Eric Stutterheim een boekje opendeed over de 
Genealogie. 

We zijn ervan overtuigd dat er meer Oud Goud leden zijn die zich bezighouden met zaken die 
zeer interessant zijn om met de andere leden te delen. We willen dan ook graag meer van dit 
soort bijeenkomsten organiseren waarbij leden zich presenteren aan leden. 

Denkt u een inbreng te kunnen leveren, kent u iemand die dit zou kunnen, of heeft u vragen 
hierover, of twijfelt u, neem dan contact op via mail met ons Oud Goud 
adres: oudgoud@hu.nl of telefonisch 030 6572965.  

Namens het bestuur,  
Francis Staatsen 
 

 

Enquete over gebruik van faciliteiten en andere vragen 

 

https://www.pum.nl/
mailto:oudgoud@hu.nl


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 per mail tegemoetzien om mee te werken aan een korte 
digitale enquête. 
 
 

Jaaropening HU 2018. 

Op donderdag 23 augustus vindt weer de jaarlijkse opening van het nieuwe Collegejaar 2018-

2019 plaats in TivoliVredenburg. 
Het thema van het festival en jaaropening is: ‘Samen verschil maken’. Meer informatie en de 
mogelijkheid tot aanmelding vindt u hier. 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2018  
Op vrijdagmiddag 9 november 2018 vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats. 
Ditmaal is de vergadering in het nieuwe HU-gebouw aan de Heidelberglaan 15. 
Na het algemene gedeelte zal Mark Zanstra, docent van het jaar 2018 van de HU een 
presentatie verzorgen. 
De vergaderstukken worden opgenomen in het najaarsnummer van Oud Goud Magazine. 
 
 

Jaarverslag 2017 Hogeschool Utrecht 
Het publieksjaarverslag 2017 is verschenen: een toegankelijke website die aan de hand van 
projecten en verhalen van studenten en medewerkers het verhaal van de HU vertelt. Op de 
site vind je ook video's over onderwijs, onderzoek, de beroepspraktijk en onze organisatie. Via 
het filtermenu kun je eenvoudig selecteren over welk onderwerp je meer wil weten. De site is 
een mooi visitekaartje voor de HU. 
 

 

Lichte daling Nationale Student Enquête 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) bevraagt jaarlijks studenten over de tevredenheid 
over hun opleiding en opleidingsinstelling. Landelijk laat de waardering in de NSE 2018 een 
lichte daling zien. Ook HU-studenten waarderen hun opleiding net iets minder dan in 2017, 
conform de landelijk trend. De HBO Monitor 2017, waarin alumni over hun opleiding worden 
bevraagd, laat echter een stijgende waardering zien van de HU. 
Lees op deze pagina meer over deze enquête, met de uitslagen en hier over de 
kwaliteitsafspraken die de HU heeft gemaakt. 
 
 

HOVO, Nieuwsbrief en Open Dag 26 juli 
HOVO Utrecht heeft de bestaande Nieuwsbrief vernieuwd. De vernieuwing betreft 
voornamelijk de vormgeving en de manier van lezen. 
Vooral dat laatste is even wennen. Van vrijwel alle onderwerpen staat in de nieuwsbrief alleen 
een introductie. U kunt doorklikken op ‘lees verder’ om verder te gaan. Voordeel is dat de 
Homepage van de nieuwsbrief wat korter en overzichtelijker wordt. Verder zijn er ook weer 
relevante verwijzingen naar de website van HOVO Utrecht. 
Meer informatie vindt u op de site van de Nieuwsbrief, u kunt zich hier ook aanmelden om de 
brief zelf te ontvangen. 
Op 26 juli is er weer een Open Dag georganiseerd met tal van activiteiten. 

http://www.huontwikkelt.nl/meld-je-aan-voor-het-festival-en-de-jaaropening/
http://www.huontwikkelt.nl/campusontwikkeling/nieuwbouw/
http://www.trajectum.hu.nl/docent-van-het-jaar-2018-mark-zanstra/
http://jaarverslag.hu.nl/
https://www.hu.nl/OverDeHU/Nieuws/Lichte-daling-studentwaardering-in-NSE
https://www.hu.nl/OverDeHU/Nieuws/Hogeschool-Utrecht-bereikt-overeenstemming-over-kwaliteitsafspraken
https://www.hovoutrecht.nl/de-vernieuwde-nieuwsbrief-van-hovo-utrecht/


Kijk hier voor meer informatie en aanmelding. 
 

Trajectum stopt papieren oplage 
Het Hogeschoolblad Trajectum is gestopt met de papieren oplage. De toezending van het 
blad aan de leden van Oud Goud is daarmee ook geëindigd. 
Het allerlaatste blad kunt u Hier op de site van Trajectum nog lezen. 
 
Het is mogelijk om u aan te melden voor de Trajectum-Nieuwsbrief om toch nog op de hoogte 
te blijven van actuele HU-zaken. Vul hiervoor uw email adres in helemaal onderaan op deze 
Nieuwspagina. 
 
 

Selficient huis op fundamenten van Hundertwasser gebouw 
Met een feestelijk event is de bouwplaats van het Selficient huis op het Utrecht Science Park 
in gebruik genomen. Het Selficient studententeam van Hogeschool Utrecht, dat vorig jaar 
deelnam aan de internationale Solar Decathlon Challenge, heeft een bouwvergunning 
verkregen om hun zelf ontwikkelde, duurzame huis hier daadwerkelijk te bouwen. 
Het Selficient-huis komt te staan tussen Bolognalaan 101 en studentencomplex Johanna, op 
de fundering van het Hundertwasser-gebouw dat in de afgelopen periode gesloopt is. Lees 
hier meer over de plannen met het Selficient huis en hoe dit project in het onderwijs wordt 
gebruikt. 
 
 

De allerlaatste column van Henk 
Oud Goud-lid Henk Penseel was (onder andere) docent aan de HU en blogt sinds 2010 voor 
Trajectum.  
Ditmaal: Zijn laatste bijdrage voor Trajectum 
 
Alle columns vindt u op: http://www.trajectum.hu.nl/category/columns/ 
 
 

Agenda 

 Donderdag  26 juli 2018, 11:00 – 16:30 uur. Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19-
21, 3584 CE Utrecht. Open dag HOVO Utrecht 

 Donderdag 23 augustus 2018, 15:00 uur – 18:00 uur. TivoliVredenburg Utrecht. 
Jaaropening HU  

 Vrijdag 9 november 2018 13:30 – 17:30 uur. Heidelberglaan 15 Utrecht. 
Algemene Ledenvergadering Vereniging Oud Goud. 

 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
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