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Presentatie Jan Bogerd, samen met Jan Maas en Henny van der Neut 
Het enthousiaste verhaal van Jan Bogerd tijdens de jaaropening over Diversiteit en Inclusie nodigde uit naar 
meer. Op deze zonnige middag was de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de Vereniging van Oud 
Medewerkers (Oud Goud) en het CvB.  
De aanleiding om aandacht aan dit onderwerp te besteden was een bezoek van minister Engelshoven aan de 
HU waarbij zij een gesprek met diverse studenten had.  
 
Als gasten had Jan Henny van der Neut en Jan Maas meegenomen. Henny van der Neut is directeur Instituut 
Gebarentaal en Dovenstudies en is eraan gewend om aandacht te besteden aan studenten met een 
functiebeperking. Jan Maas is zich na zijn pensioen gaan inzetten voor hoogopgeleide vluchtelingen met 
werkervaring met als doel om deze mensen aan een baan te helpen.  
Zowel Henny als Jan deden tijdens de bijeenkomst een oproep aan de leden om zich als vrijwilliger aan te 
melden. 
Lees het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst op de website van Oud Goud. 
 

 

https://husite.nl/oudgoud/2019/05/27/diversiteit-en-inclusie-een-inspirerende-middag-met-jan-bogerd-henny-van-der-neut-en-jan-maas/


 
 
 
Oproep Henny van der Neut: wilt u een rol spelen tijdens het onderwijs binnen het 
Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies? 
Bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D), worden studenten opgeleid tot tolk Nederlandse 
gebarentaal (NGT), docent NGT of schrijftolk. Een tolk NGT tolkt van het Nederlands naar NGT en omgekeerd 
meestal voor doof geboren kinderen en volwassenen. Een schrijftolk wordt ingezet voor vooral 
slecht(er)horende en plotsdove mensen; met een speciaal (snel) toetsenbord typt de schrijftolk alles wat er in 
het Nederlands gezegd wordt voor de klant. Een docent NGT geeft les in NGT aan kinderen en volwassenen.  
Tijdens het IGT&D-onderwijs wordt regelmatig geoefend met het tolken of lesgeven. Wij maken daarvoor 
gebruik van slechthorende, dove en horende gasten om de situaties zo reëel mogelijk te maken voor de 
studenten. Ook worden gasten ingezet voor toetsing, bijvoorbeeld om een vergadering na te spelen of om een 
korte presentatie te geven die getolkt moet worden. Wij zoeken dus horende oud-collega’s die het leuk vinden 
om in de poule van gasten te worden opgenomen. Ook als u minder goed hoort kunnen we uw hulp goed 
gebruiken: immers dan kan kunnen schrijftolkstudenten goed oefenen! 
Wij kunnen vanzelfsprekend een reiskostenvergoeding bieden. 
 
Mocht u zich af en toe vrij willen maken, dan graag een reactie naar: stagebureau.igtd@hu.nl . Graag even 
melden dat u zich opgeeft namens Oud Goud.   
 
Hartelijk dank en vriendelijke groet, 
Henny van der Neut, directeur IGT&D 
 
 
Oproep Jan Maas voor ondersteuning hoogopgeleide vluchtelingen 
Tijdens de presentatie van Jan Bogerd voor Oud Goud op 15 mei, gaf ik, Jan Maas van de Mauritsgroep een 
inleiding over ons initiatief. In het voorjaar van 2017 begon een ad-hoc groepje uit verschillende service clubs 
een verkenning naar hoe we middels mentoring hoger opgeleide vluchtelingen met ervaring uit Utrecht en de 
Bilt konden helpen bij het zoeken naar werk. Dat bleek een niche te zijn waar grote behoefte aan bestaat. 
Inmiddels is met meer dan 60 vluchtelingen contact (geweest) en hebben  er 16 een baan of werkervaringsplek 
gevonden. Dit succes heeft tot gevolg dat we aan onze organisatie en professionaliteit moeten werken. We 
werken nauw samen met Gemeente, VluchtelingenWerk.nl, UAF , Taal Doet Meer, UAF en anderen. Het is 
belangrijk te werken met de vluchtelingen om zich voor te bereiden op en het daadwerkelijk te solliciteren. 
Maar net zo belangrijk is het om bij bedrijven en organisaties openingen te vinden om zo’n getalenteerde 

mailto:stagebureau.igtd@hu.nl


persoon een kans te geven op werk. 
 
- Wij zoeken specifiek 2 of 3 Ambassadeurs die de verbinding willen zijn tussen Mauritsgroep en HU. In geval 
van een specifieke vluchteling zullen zij in het netwerk van de HU de geschikte persoon weten te vinden om een 
deur te openen naar baan, werkervaringsplek of duale opleiding. 
-Daarnaast zoeken we vrijwilligers voor onze partners VluchtelingenWerk.nl  (www.vluchtelingenwerl.nl) en 
Taal Doet Meer (www.taaldoetmeer.nl)  bijvoorbeeld als Arbeidscoach, Taal- of Conversatiecoach, maar vele 
andere opties. 
Wilt U reageren of meer weten, neem contact op met Jan Maas ( jan@janwmaas.nl) , mede-initiatief nemer van 
de Mauritsgroep en Arbeidscoach bij VluchtelingenWerk.nl 
 
 
CampusDoc FilmFestival toont documentaires jonge makers van de HU 
15 en 16 juni - Louis Hartlooper Complex 
Utrecht– Tijdens de 9e editie van het CampusDoc FilmFestival (CDFF) op 15 en 16 juni gaan de documentaires 
van studenten van de Hogeschool Utrecht in première. De films zullen vertoond worden in het Louis Hartlooper 
Complex in Utrecht. Ook zullen er documentaires van jonge makers uit Groot-Brittannië, Zuid-Afrika en New 
York te zien zijn.  
Twintig getalenteerde studenten journalistiek volgden het afgelopen jaar de minor CampusDoc aan de 
Hogeschool Utrecht. Onder begeleiding van professionals produceerden zij in duo’s tien korte documentaires. 
Kijk voor meer informatie over de films, de jury, de tijden op deze pagina van de Oud Goud-site. 
Tickets zijn te bestellen via de website van CampusDoc 
 
Het Filmfestival duurt op zaterdag 15 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur en op zondag 16 juni van 10.00 uur tot 
15.00 uur. 
 
 
Resultaten Enquete Oud Goud 
In het najaar van 2018 werd onder de leden van de Vereniging een vragenlijst uitgezet om de mening te horen 
over de activiteiten van de vereniging. 
De respons was hoog: ruim 50% , 200 leden, hebben de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. 
De belangrijkste resultaten zijn in een notitie verwerkt. Daarnaast doet het bestuur aanbevelingen voor acties 
die in de komende tijd opgepakt moeten worden. 
Lees deze notitie op de website van Oud Goud. Hier vindt u ook een pdf-document waarin alle resultaten in 
cirkels en cijfers zijn weergegeven 
 
 
Afscheid van het SOL gebouw aan de Archimedeslaan 16 
Oud-medewerkers van de voormalige Faculteit Educatie nemen afscheid van hun vroegere onderwijsgebouw. 
Archimedeslaan 16 verrees begin jaren zeventig in de toen nog lege Rijnsweerdpolder, dichtbij De Uithof. Het 
bood onderdak aan 2500 studenten en 250 medewerkers van de Stichting Opleiding Leraren (SOL), het huidige 
instituut Archimedes van de HU. 
Lees in dit artikel in Trajectum hoe Oud Goud leden nog een kijkje nemen in het oude gebouw. 
 

http://www.vluchtelingenwerl.nl/
http://www.taaldoetmeer.nl/
mailto:jan@janwmaas.nl
https://campusdoc.net/
https://husite.nl/oudgoud/2019/06/04/15-en-16-juni-louis-hartlooper-complex-campusdoc-filmfestival-toont-documentaires-jonge-makers/
https://campusdoc.net/
https://husite.nl/oudgoud/2019/05/27/samenvatting-conclusies-en-actiepunten-oud-goud-enquete/
https://husite.nl/oudgoud/wp-content/uploads/sites/83/2019/05/2019-0527-Uitkomsten-Enquete-Oud-Goud-2018-in-Cirkels-en-Cijfers-v2.pdf
https://husite.nl/oudgoud/wp-content/uploads/sites/83/2019/05/2019-0527-Uitkomsten-Enquete-Oud-Goud-2018-in-Cirkels-en-Cijfers-v2.pdf
https://trajectum.hu.nl/afscheid-van-archimedeslaan-16/


 
 
 
Jaaropening collegejaar 2019 - 2020 
Op 29 augustus opent de hogeschool weer traditiegetrouw het studiejaar met de Jaaropening. Ook de leden 
van Oud Goud zijn weer voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zet deze datum alvast in je agenda, want het 
belooft weer een gezellige middag te worden met veel inspiratie en leuke ontmoetingen, dit jaar in het 
Beatrixtheater in Utrecht. 
U vindt de actuele informatie op deze site van de HU. 
 
 
Algemene Ledenvergadering 2019 
Op vrijdag 8 november wordt weer de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden. 
Na het algemene deel zullen we onder andere kunnen luisteren naar de bijdrage van de Docent van het Jaar 
Johan Toonstra van de opleiding Huidtherapie. 
De vergaderstukken worden opgenomen in het Oud Goud Magazine, dit wordt in oktober per post verstuurd. 
Meer informatie vindt u in volgende Nieuwsbrieven.  
 
 
HU-studenten gaan preventieve gezondheidschecks in de wijk uitvoeren 
Studenten van diverse gezondheidszorg-opleidingen aan Hogeschool Utrecht gaan gezondheids- en 
leefstijladviezen geven aan burgers in wijken in de regio Utrecht. Zo dragen ze met onderwijs midden in de 
samenleving bij aan die samenleving terwijl ze werken aan hun competenties. 
Lees het volledige bericht op de site van Utrecht Nieuws. 
 
 
HOVO activiteiten in deze zomer 
Op donderdag 11 juli organiseert de HOVO een open dag. Ook dit jaar bent u weer van harte 
welkom. Toegang gratis, aanmelden niet nodig 
 
Tijdens de zomeracademie verzorgt HOVO Utrecht, in samenwerking met stichting Vrienden van HOVO Utrecht, 
een open dag die een voorproef geeft van het seizoen 2019-2020. Diverse docenten geven vanuit hun eigen 
vakgebied een korte lezing van circa 25 minuten, waarna er ca. 10 minuten tijd is voor vragen. Het geeft u een 
beeld van wat u in het nieuwe cursusjaar kunt verwachten. 
De dag wordt geopend met een lezing door mw. prof. dr. D.T.D. de Ridder, hoogleraar Psychologie Universiteit 
Utrecht. Titel van de lezing: 
Nudging: de wetenschap achter gedragsbeïnvloeding 
Hoe krijg je mensen zover dat ze zich bekommeren om het belang van anderen? 
Kijk hier voor meer informatie over het programma en de locatie. 
 
HOVO Kennisweek van 29 juni tot en met 6 juli. 
In de nieuwsbrief van april 2019 vond u hier ook al informatie over. 

https://www.huontwikkelt.nl/zet-29-augustus-alvast-in-je-agenda-voor-de-jaaropening/
https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/
https://trajectum.hu.nl/johan-toonstra-van-huidtherapie-is-docent-van-het-jaar-2019/
https://utrecht.nieuws.nl/onderwijswetenschap/71821/hu-studenten-gaan-preventieve-gezondheidschecks-in-de-wijk-uitvoeren/
https://www.hovoutrecht.nl/open-dag-2019-hovo-utrecht/
https://husite.nl/oudgoud/nieuws/


Tijdens deze week biedt de HOVO u de keuze uit een breed palet aan korte, eenmalige bijeenkomsten. Het 
programma begint op 29 juni en bevat lezingen van bekende sprekers en enkele bijzondere excursies. De HOVO 
Kennisweek is hierdoor ook een mooie gelegenheid voor nieuwe cursisten om op een laagdrempelige manier te 
proeven aan ons onderwijs. 
Bij de lezingen die onder de HOVO Kennisweek vallen, kunt u gratis een introducé meenemen die nog geen 
HOVO-cursus heeft gevolgd. Na uw aanmelding kunt u een mail sturen naar hovo@uu.nl met naam en e-
mailadres van deze persoon, en de code van de lezing. Uw introducé ontvangt dan een bevestiging van 
deelname. Een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de cursussen van 
HOVO Utrecht. 
Lees meer over de Kennisweek…….. 
 
 
Gaat het nu echt gebeuren? Gaat de tram rijden? 
De Uithoflijn gaat 29 juli ook echt rijden met passagiers. Het eerste deel van de proeffase zit erop en volgens de 
gemeente is er een grote kans dat de tram eind juli gaat rijden. Maar, zo zegt verkeerswethouder Lot van 
Hooijdonk: "het is nog zeker niet zeker." 
Op de site van RTV Utrecht leest u hier meer over. 
 
 
Activiteiten voor alle leden. 
Door de werkgroepen van de verschillende domeinen zijn de komende periode verschillende activiteiten 
georganiseerd. In vorige nieuwsbrieven of persoonlijke mailberichten heeft u hierover al informatie ontvangen. 
De activiteiten worden door de werkgroepen georganiseerd voor leden van hun eigen domein, maar veelal zijn 
ook alle andere leden van de vereniging welkom 
Binnenkort gepland: 
 
Dinsdag 24 september: Boottocht over het Naardermeer. Georganiseerd door de werkgroep van het domein 
Maatschappij en Recht. 
Voor deze boottocht zijn nog ongeveer 10 plaatsen vrij. Deelname staat open voor alle OudGoud-leden. 

  Meer informatie en aanmelding op de site van de werkgroep. 
 
 
Agenda. 
Let op! 
De datum van de Jaaropening heeft in vorige nieuwsbrieven foutief vermeld gestaan. De juiste datum is 
donderdag 29 augustus 2019. 
 
Zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019, 9e editie van het CampusDoc FilmFestival (CDFF). Louis Hartlooper 
complex, Utrecht. 
Vrijdag 21 juni 2019, 10e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
29 juni t/m 6 juli 2019, HOVO Kennisweek.  
Donderdag 11 juli 2019, Open dag HOVO . Marinus Ruppertgebouw, Leuvenlaan 19-21, 3584 CE Utrecht. 
(Utrecht Science Park, De Uithof). 
Donderdag 29 augustus 2019, Jaaropening collegejaar 2019-2020. Beatrixtheater, Utrecht 
Dinsdag 24 september 2019: 14:00 uur, Boottocht over het Naardermeer 
Vrijdag 8 november 2019, 13:30 uur. Algemene Ledenvergadering. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u als lid of donateur ingeschreven staat bij de Vereniging van Oud-
Medewerkers van de HU, Oud Goud 
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