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Enquête Oud Goud 2018 
De Oud Goud Enquête 2018 heeft al veel reacties opgeleverd. 
Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Tot 30 september is het nog mogelijk, het invullen kost 
u zo’n 5 tot 10 minuten. 
Door op deze link te klikken komt u bij de enquête. 
 
De resultaten van deze enquête worden gebruikt in het periodiek overleg met het CvB en om 
de activiteiten af te stemmen op de behoeften die onder de leden leven. 
 
 

Algemene Ledenvergadering 2018  
Op vrijdagmiddag 9 november 2018 vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
plaats. We zijn dit jaar te gast in het nieuwe 7 verdiepingen tellend HU-gebouw aan de 
Heidelberglaan 15. Voor een impressie van dit gebouw klikt u op deze link. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 13:30 uur Ontvangst met koffie 
14:00 uur: aanvang Algemene Ledenvergadering.  
15:00 uur: Algemeen programma, met een welkomstwoord door Hans Monpellier, 
instituutsdirecteur. Vervolgens zal Mark Zanstra, docent van het jaar 2018, zijn voordracht 
houden. 
16:00-17:00 uur: afsluitende borrel en hapjes. 
 
De vergaderstukken en agenda voor de ALV zijn opgenomen in het Oud Goud Magazine. 
Rond half oktober wordt dit magazine toegestuurd. 
 
 

Oproep voor Beweegproject voor ouderen 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_6VCto6_h13McqdCWRl6lEH0RLBdgjch9LZxB6US1TVTQw/viewform
http://www.huontwikkelt.nl/welkom-op-heidelberglaan-15/
http://www.trajectum.hu.nl/docent-van-het-jaar-2018-mark-zanstra/


Van de Kenniskring Technologie voor Zorginnovaties van de HU kregen wij het volgende 

verzoek. 
“ Momenteel zijn wij in Houten en Nieuwegein bezig met een project voor alleenstaande 
ouderen met een beperking (in de breedste zin van het woord). 
Het doel is om mensen meer te laten bewegen en hun sociale netwerk te versterken. Dit doen 
wij d.m.v. het gebruik van smartwatches en momenten dat mensen samen een kopje koffie 
kunnen drinken. In Houten sluiten we hiervoor aan bij de koffiemomenten in het Wereldhuis. “ 
Meer informatie over het project vindt u op deze website. 
Voor meer details kunt u ook contact opnemen met Dr. Sigrid Vorrink (sigrid.vorrink@hu.nl ) 
 
 

HUgenoten prijs voor Parviz Samim 
Tijdens de Jaaropening 2018 werden weer de jaarlijkse Hugenoten prijzen uitgereikt. 
Dit jaar werd onder andere de Hugenoten prijs toegekend aan Parviz Samim. Parviz was in 
2016 docent van het jaar en heeft in dat jaar na onze Algemene Ledenvergadering een 
bijzonder boeiende voordracht gehouden. 
 
 

Openbare les Paul Drijvers 11 oktober 2018  
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 11 oktober 2018 om 15:00 uur de openbare 
les bij te wonen van prof. dr. Paul Drijvers getiteld Hoofd in de wolken, voeten op de vloer; 
Praktijkgericht onderzoek naar wiskundig denken in ict-rijk reken-wiskundeonderwijs. 
Sinds september 2017 is Paul Drijvers lector in het lectoraat Didactiek van Wiskunde en 
Rekenen. Binnen het Kenniscentrum Leren en Innoveren richt het lectoraat zich op de 
versterking van de didactiek van wiskunde en rekenen in de opleidingen van Hogeschool 
Utrecht en in de schoolpraktijk. Het accent ligt hierbij op wiskundig denken en de inzet van 
digitale middelen. Paul combineert dit lectoraat met zijn hoogleraarschap in de Didactiek van 
de Wiskunde bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht. 
Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op deze site. 
 
 

Openbare les Vivienne Vogel en Jacqueline Bosker 
Vivienne Vogel en Jacqueline Bosker zijn beiden werkzaam als lector bij het lectoraat Werken 
in een Justitieel Kader van de HU. 
Op 8 november houden zij hun openbare les Over ankers en verbindingen. 
Professionaliteit en continuïteit in het forensisch sociale domein. 
Datum: donderdag 8 november 2018 
tijd: 14:30 tot 17:30 uur 
Locatie HU, Padualaan 101 Utrecht. 
Binnenkort komt meer informatie beschikbaar. 
 

 

Agenda 

 Zondag 7 oktober 2018. Weekend van de Wetenschap in Utrecht Science Park onder 
andere met de HU en UU. 

 Donderdag 11 oktober 2018, 15:00 uur – 17:00 uur. Hogeschool Utrecht, Padualaan 
101, Utrecht Science Park. Openbare les Paul Drijvers. 

 Donderdag 8 november 2018. 14:30 tot 17:30 uur, Padualaan 101 Utrecht. Openbare 
les Vivienne Vogel en Jacqueline Bosker. 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/project/meer-bewegen-met-behulp-van-elkaar-en-technologie/
mailto:sigrid.vorrink@hu.nl
http://www.trajectum.hu.nl/jaaropening-4-hugenoten-maken-het-verschil/
https://www.onderzoek.hu.nl/Evenementen/openbare-les-paul-drijvers
https://www.weekendvandewetenschap.nl/activiteiten/?filter%5Blat%5D=&filter%5Blng%5D=&filter%5Bsearch%5D=utrecht&_ga=2.30539391.1929601556.1536567088-1308756275.1531222668


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

 Woensdag 16 en donderdag 17 januari 2019. Onderwijsfestival HUnext19 in de 
Werkspoorkathedraal Utrecht. 

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

   

 
 

 

 
  

 

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

