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Nieuw lid College van Bestuur 

 
 
Het College van Bestuur heeft een nieuw lid: Wilma Scholte op Reimer. Op dit moment is ze decaan 
bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op de Faculteit Bewegen, Sport en Voeding en de Faculteit 

 



Gezondheid. Ook is zij Bijzonder Hoogleraar Complexe Zorg op de Universiteit van Amsterdam 
(UvA). 
Scholte op Reimer gaat zich naast de bestuurlijke taken richten op de portefeuilles onderzoeksbeleid, 
valorisatie, strategische marketing en communicatie en het alumnibeleid. 
Lees het volledige artikel op Trajectum. 
 
 
Uitnodiging voor Nieuwjaarsbijeenkomst HU 
 

 
 
De hogeschool nodigt u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van Hogeschool Utrecht op donderdag 23 
januari 2020, die plaatsvindt in de Werkspoorkathedraal te Utrecht, in aansluiting op het Onderwijs & 
Onderzoek Festival. 
“ Graag vertellen wij u over onze ambities voor 2020 en vieren we samen met u de kick-off van het 25-
jarig jubileum van de HU.” 
Het programma start om 15:00 uur in de Werkspoorkathedraal, aanmelding is mogelijk tot 17 januari. 
Kijk hier voor meer informatie over het programma van de middag en de mogelijkheid om u aan te 
melden  
 
 
Afscheid oud-collegelid Anton Franken. 
 
De HU nodigt u uit voor het afscheid van oud-collegelid Anton Franken: 

“Hierbij nodigen wij u uit voor het afscheid van collegelid Anton Franken: een markant 
en betrokken bestuurder, een wetenschapper met een scherpe geest, en een collega 
die met kennis, humor en relativering weet te binden. Na zes jaar bij Hogeschool 
Utrecht neemt hij een sabbatical om zich te beraden over zijn volgende stap. 
Het afscheid vindt plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de HU op donderdag 

https://trajectum.hu.nl/wilma-scholte-op-reimer-van-hva-naar-college-van-bestuur-hogeschool-utrecht/
https://husite.nl/oofestival/aanmelden-nieuwjaarsbijeenkomst-met-afscheid-collegelid-anton-franken/
https://husite.nl/oofestival/aanmelden-nieuwjaarsbijeenkomst-met-afscheid-collegelid-anton-franken/


 

23 januari 2020 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht, in aansluiting op het 
Onderwijs & Onderzoek Festival. 
Graag verwelkomen wij u om 16.15 uur met een kopje koffie, waarna we u om 16.45 
uur begeleiden naar de tribune. Na afloop is er uitgebreid gelegenheid om samen met 
Anton het glas te heffen op een mooie toekomst.” 

    

Programma 
15:00 uur: Registratie & ontvangst 
15:30 uur: Welkomstwoord 
15:35 uur: Afscheid 2019 
15:40 uur: Film ‘HU 2019 in highlights’ 
15:50 uur: HU 2020: kansen & uitdagingen 
16:00 uur: Uitreiking HU-prijzen 
16:50 uur: Afscheid Anton Franken 
17:05 uur: Kick-off jubileum ’25 jaar HU’ 
17:15 uur: Nieuwjaarsborrel 
 
Meer details over het programma vindt u hier. 
Aanmelden kan hier. Doe het snel want de inschrijving sluit op 17 januari a.s. 
 
Cadeautip Anton Franken: mocht u een afscheidscadeau voor Anton overwegen, hij zou het 
bijzonder waarderen als u een bedrag doneert aan de Stichting voor Vluchteling-Studenten 
UAF. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnr. NL41 INGB 0000 076300 t.n.v. UAF 
Utrecht  o.v.v. INZ-2871 Afscheid Anton Franken). 
 
Kijk hier voor een interview met Anton Franken. Wat gaat hij doen, en wat gaat hij niet missen. 
 
 
Verkiezing Docent van het jaar 2020 
De vijf genomineerden voor Docent van het jaar zijn bekend. Ahmet Talan, Docent Social Work,  Arno 
Wilkens, Docent Communicatie & Media Design , Carolien Muijs, Docent Farmakunde, Danielle Poels, 
Docent Verpleegkunde en Mayke Kummer, Fysiotherapie gaan naar de finale op het onderwijsfestival 
in de Werkspoorkathedraal op 23 januari.  
Lees hier meer over op Trajectum. 
 
 
De tram rijdt! 
Maandag 16 december is de tram dan eindelijk echt met passagiers gaan rijden. Op zaterdag 14 
december was het mogelijk om met de Uithoflijn een gratis rit te maken. 
Trajectum zet enkele belangrijke feiten op een rijtje. 
Een impressie van de eerste maandagochtend vindt u hier. 
 
Film 45 Years 
In de vorige nieuwsbrief werd een vertoning van de film 45 Years aangekondigd in de periode eind 
januari of februari. Helaas moeten we de voorstelling voor eind januari annuleren wegens 
ruimtegebrek bij HU, we proberen de filmmiddag op een later moment in het jaar  te plannen.  

https://husite.nl/oofestival/programma/
https://husite.nl/oofestival/aanmelden-nieuwjaarsbijeenkomst-met-afscheid-collegelid-anton-franken/
https://www.uaf.nl/over-het-uaf/
https://www.uaf.nl/over-het-uaf/
https://trajectum.hu.nl/wat-gaat-anton-franken-doen-en-wat-zal-hij-niet-missen/
https://trhttps/trajectum.hu.nl/deze-vijf-docenten-worden-misschien-docent-van-het-jaar/ajectum.hu.nl/deze-vijf-docenten-worden-misschien-docent-van-het-jaar/
https://trajectum.hu.nl/4-vragen-over-de-uithoflijn/
https://trajectum.hu.nl/de-eerste-maandagochtend-in-tram-22/


 
De film zal worden ingeleid door Lex Janssen, na afloop is er ruimte voor vragen en discussie. 
Lex Janssen, psychiater-psychoanalyticus, heeft een eigen praktijk in Amsterdam en Amersfoort en is 
opleider van artsen in de specialisatie tot psychiater bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging 
(NPaV). 
 
Zodra er een locatie beschikbaar is zal de aankondiging weer in deze nieuwsbrief komen. 
 
 
Ouder worden bij de HU 
In het kader van de serie (on)bekende gezichten interviewde Trajectum Marco van Stralen. 
Marco van Stralen (58), is twintig jaar werkzaam bij de HU als docent Social Work. Hij praat met 
Trajectum over ouder worden aan de HU, over eigen verantwoordelijkheid versus de gezamenlijke 
werksfeer – en over zijn studenten. 
“Ik heb het hele weekend nagedacht over dit interview en vind het lastig om de kwestie genuanceerd 
te verwoorden. Kijk: binnen acht jaar zal dertig procent van de medewerkers hier verdwijnen, omdat ze 
de pensioengerechtigde leeftijd naderen……”  
Lees het hele interview op de site van Trajectum 
 
 
Studenten zijn tevreden met de HU 
Alle lijstjes en rankings daargelaten; veel studenten zijn gewoon tevreden met de HU. 
Lees hier het artikel van Trajectum. 
 
 
Agenda. 
Woensdag 22 en donderdag 23 januari 2020: Onderwijsfestival HUNext in de Werkspoorkathedraal, 
Utrecht. Meer informatie in deze nieuwsbrief. 
Woensdagmiddag 6 mei 2020: Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter CvB, onderwerp 
Studensucces 
Vrijdag 19 juni 2020, 11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, 
Utrecht. Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 
 
 
Zie voor meer activiteiten ook de Agenda op de site van Oud Goud 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u als lid of donateur ingeschreven staat bij de Vereniging van Oud-
Medewerkers van de HU, Oud Goud. 
 
 
Het bestuur van Oud Goud wenst alle leden en hun familie goede 
feestdagen en een mooi nieuw 2020 
 
 
 
 

https://trajectum.hu.nl/maak-gebruik-van-dat-leeftijdsverschil/
https://trajectum.hu.nl/maak-gebruik-van-dat-leeftijdsverschil/
https://trajectum.hu.nl/hierom-zijn-studenten-intens-tevreden-met-de-hu/
https://www.hu.nl/open-golf-event
https://husite.nl/oudgoud/agenda/
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