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 Lectoren bij de HU 

 Openbare les Elwin Savelsberg 

 Agenda 

Onderwijsfestival HUnext19 
De HU nodigt u uit voor het Onderwijsfestival HUnext19 op 16 en 17 januari 2019. Het festival vindt 
voor de tweede keer plaats in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Tijdens het festival vinden onder 
meer de nieuwjaarsviering en de verkiezing van de docent van het jaar 2019 plaats. 
De dagvoorzitter op beide dagen is docent van het jaar 2018: Mark Zanstra, hij was te gast bij de 
Algemene Ledenvergadering. 
Bij dit Onderwijsfestival delen medewerkers en studenten hun inspirerende voorbeelden van 
onderwijsinnovatie en van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. 
 
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Doe dit snel want de inschrijving voor HUnext19 en 
Nieuwjaarsviering sluit op 10 januari a.s. 
 

Uithof wordt Utrecht Science Park 
De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten de buurtnaam ‘De Uithof’ officieel te wijzigen in ‘Utrecht 

Science Park’. 

De HU en andere bewoners van De Uithof staan achter de doorvoering van de naamswijziging: 

“Samen met de gebiedspartners, omliggende gemeentes en de provincie zijn wij blij dat de 

gemeenteraad van Utrecht heeft besloten om de buurtnaam ‘De Uithof’ officieel te laten wijzigen in 

‘Utrecht Science Park’. 

Lees hier meer over in het artikel op de site van de HU. 

Promovendi bij de HU organiseren zich 
Promoveren is zelden een eenvoudige aangelegenheid en daar komt bij dat HU-medewerkers het 

promotietraject vaak combineren met een baan als docent/onderzoeker. 

Binnen de HU is een initiatief ontstaan om een netwerk op te richten. Het netwerk richt zich naast de 

sociale kant ook op het delen van kennis en de belangenbehartiging. Anniek van Doornik is één van 

de initiatiefnemers van dit netwerk, zij vertelt hier in Trajectum meer over. 

 

Lectoren bij de HU 

Lectoren, de hbo-professoren, moeten de spin zijn in het web van het lokale kennisnetwerk. Zijn ze 

 

https://www.werkspoorkathedraal.nl/
http://hunext19.hu.nl/
https://www.hu.nl/de-uithof-wordt-officieel-utrecht-science-park
https://trajectum.hu.nl/promovendi-van-de-hu-organiseren-zich/


dat? In een interviewserie zoekt Trajectum naar het antwoord. Lees alle interviews in de 

achtergrondserie Lectoren. 

Openbare les Elwin Savelsbergh 
Dr. Elwin Savelsbergh is lector bij het lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs van 
de HU. 
De HU nodigt u uit om aanwezig te zijn bij zijn openbare les Bèta- en Technologieonderwijs in 
onzekere tijden. 
Datum: donderdag 31 januari 2019 
Tijd: 14:30 - 17:30 uur 
Locatie: HU, Padualaan 101, Uithof (Utrecht Science Park) 
Kijk hier voor meer informatie over het programma en de aanmelding. 
 

Agenda 
 Donderdag 31 januari 2019, 14:30 - 17:310 uur. Openbare les Dr. Elwin Savelsbergh. 

Padualaan 101, Utrecht Uithof. 

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

 Woensdag 15 mei 2019, 14:00 - 17:00 uur. Bijeenkomst met Jan Bogerd, voorzitter van het 
CvB van de HU. Het onderwerp van deze bijeenkomst is Inclusie en Diversiteit. 

 

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

 

Het bestuur van Oud Goud wenst alle leden en hun familie goede 
feestdagen en een mooi nieuw 2019 
 
 

   

 
 

 

 
  

 

https://trajectum.hu.nl/tag/serie-lectoren/
https://trajectum.hu.nl/tag/serie-lectoren/
https://onderzoek.hu.nl/evenementen/Openbare-les-Elwin-Savelsbergh
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
http://www.oudgoud.hu.nl/

