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De HU en de coronacrisis 
Dankzij de updates die Karen-Aafje van den Burg regelmatig rondstuurt kunt u een idee krijgen hoe de 
hogeschool omgaat met de beperkingen die het corona virus ons allemaal oplegt. 
De berichten zijn afkomstig van het Corona Crisisteam van de HU. Dit team staat onder leiding van CvB-lid 
Tineke Zweed. U kunt hier een interview met haar lezen in Trajectum. 
In het crisisteam zijn de verschillende geledingen van de HU vertegenwoordigd, lees hier een interview met Do 
Blankestijn die namens het Onderwijs zitting heeft in het team. 
 
Zie ook het achtergrondartikel in Trajectum waarin Cvb-voorzitter Jan Bogerd stelt: ‘Het onderwijs zoals we het 
kennen, komt niet meer terug’. 
 

Twee gratis lezingen bij de HOVO 
Wij ontvingen het volgende bericht van de HOVO: 
Het coronavirus COVID-19 heeft de wereld op zijn kop gezet. Het zijn zware tijden, ook voor u, onze cursisten. 
Om u een hart onder de riem te steken, bieden wij u in mei twee gratis lezingen aan. Hierover kunt u meer lezen 
in deze nieuwsflits. Uiteraard is dit onderwijs niet fysiek in een collegezaal, maar live via het internet.  
 

U kunt meer lezen over de lezingen en de aanmeldingen op deze site. 
 

Lezing 1:  
Schubdier op het menu! 
Enkele achtergronden bij het ontstaan van de COVID-19 pandemie in China door dr. Leo van Grunsven op 
vrijdag 22 mei. 
Deze lezing is inmiddels geweest, maar is nog tot 31 mei te volgen via deze site. 
 
Lezing 2: 
Klimaatverandering en klimaatmodellen; hoeveel weten we? 

 

https://trajectum.hu.nl/tineke-zweed-over-haar-hu-coronacrisisteam-natuurlijk-heb-ik-getwijfeld/
https://trajectum.hu.nl/do-blankestijn-over-zijn-batterij-aan-onzekerheden/
https://trajectum.hu.nl/do-blankestijn-over-zijn-batterij-aan-onzekerheden/
https://trajectum.hu.nl/cvb-voorzitter-jan-bogerd-het-onderwijs-zoals-we-het-kennen-komt-niet-meer-terug/
https://www.hovoutrecht.nl/nieuwsbrief/gratis-twee-lezingen-als-voorproef-van-het-zomerprogramma/
https://www.hovoutrecht.nl/nieuwsbrief/gratis-twee-lezingen-als-voorproef-van-het-zomerprogramma/
https://youtu.be/E6wcN6m_wZI


Bestudering van klimaatverandering; wereldwijd assessment vanuit het Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) door drs. Rob Groenland op vrijdag 29 mei van 11.00 tot 12.00 uur. 
 

Daarnaast is het uitgebreide live online zomerprogramma van HOVO Utrecht net klaar. Zie hiervoor de 

informatiebrief op de HOVO-site. 
 

Digitaal lesgeven 
Een veelgehoorde klacht is dat het online lesgeven zoveel energie kost. Komt het door de kleine 
beeldschermpjes waar iedereen op werkt? De thuissituatie waar er teveel rondlopen? Ruzie met de partner 
over wie de kinderen ‘doet’? Dat zou kunnen. Maar met stip op nummer 1 komt het gebrek aan interactie met 
de studenten. 
'Het geeft niet alleen een eenzaam gevoel, maar is ook doodvermoeiend’. Zie het achtergrondartikel in 
Trajectum:  Docenten over de keerzijde van online onderwijs. 
 

Studenten opleiding Optometrie worden ingezet bij het UMCU 
“Onze studenten Optometrie lopen normaal gesproken intern stage bij onze HU Kliniek Oogzorg”, aldus docent 
Sigrid Mueller-Schotte, “maar we hebben onze klinieken helaas moeten sluiten, vanwege de coronacrisis. 
Tegelijkertijd klopte een oudstudente van de Masteropleiding Advanced Nursing Practice, Jeannette van der 
Weerden, bij me aan, met de vraag of we mogelijkheden zagen om te helpen met de triage bij de 
oogzorgafdeling van het UMCU, waar zij als verpleegkundig specialist werkt”. 
Lees hier het artikel op de site van de HU. 
 
En bij RTV Utrecht ziet u een student die vertelt over zijn stage. 
 

Studenten programmeren robots voor kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
“Kunnen we iets voor jullie patiënten betekenen, met sociale robots?” Met die open vraag klopte 
docent/onderzoeker Matthijs Smakman aan bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het ziekenhuis 
reageerde enthousiast en een half jaar later hadden studenten tijdens een pilot robots geprogrammeerd die 
jonge patiënten helpen om in bed te bewegen, afleiden als ze geprikt moeten worden en ook gewoon 
vermaken. 
Lees hier hoe studenten vanuit verschillende opleidingen deze klus klaarden. 
 

Openbare les Josje Dikkers en Leendert de Bell 
Josje Dikkers en Leendert de Bell: 'We moeten de kansen op waardig werk vergroten'  
Betaald werk hebben vinden we steeds belangrijker, maar de kans op ‘waardig werk’ is de laatste decennia 
minder vanzelfsprekend geworden. Door de coronacrisis zullen veel groepen er nog minder kans op hebben, 
verwachten Josje Dikkers en Leendert de Bell, afgelopen jaar beiden aangesteld als lector aan Hogeschool 
Utrecht. Donderdag 7 mei gaven zij via een livestream hun openbare les. 
Voor iedereen is deze openbare les in zijn geheel terug te zien. 
 
Meer informatie en een link naar hun publicatie vindt u op deze site van de hogeschool. 
 

Nieuwe directeur bij Instituut Archimedes 
Het College van Bestuur heeft Theo Douma met ingang van 1 augustus 2020 benoemd tot directeur van 
Instituut Archimedes. "Een door de wol geverfde professional, die het onderwijs in Nederland vanuit veel 
verschillende geledingen en sectoren kent en een grote passie heeft voor onderwijs in het algemeen", stelt 
Tineke Zweed namens het College van Bestuur. "Theo heeft een duidelijke visie, een groot extern netwerk en is 
een verbinder met oog voor studenten, medewerkers en teams." 
In het artikel in Trajectum leest u hier meer over. 

 

 

https://www.hovoutrecht.nl/nieuwsbrief/informatiebrief-hovo-utrecht-live-online/
https://www.hovoutrecht.nl/nieuwsbrief/informatiebrief-hovo-utrecht-live-online/
https://trajectum.hu.nl/de-keerzijde-van-digitaal-lesgeven-te-intensief-niet-effectief-en-studenten-haken-af/
https://trajectum.hu.nl/de-keerzijde-van-digitaal-lesgeven-te-intensief-niet-effectief-en-studenten-haken-af/
https://www.hu.nl/studenten-optometrie-helpen-bij-triage-op-polikliniek-oogheelkunde-van-umcu
https://www.youtube.com/watch?v=yIg0WwGLWLM
https://www.huontwikkelt.nl/studenten-programmeren-robots-voor-kinderen-in-het-wilhelmina-kinderziekenhuis/
https://stream.hu.nl/players/K12iP97n-pqjetWCJ.html
https://www.hu.nl/onderzoek/onderzoek/we-moeten-de-kansen-op-waardig-werk-vergroten
https://trajectum.hu.nl/theo-douma-nieuwe-directeur-instituut-archimedes/


Agenda 
Tot nader bericht zijn alle activiteiten van de Vereniging stopgezet. 
Zodra meer informatie beschikbaar komt zullen we daarover berichten. 
 
Donderdag 19 maart, 13:30uur: excursie naar stations van de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam 
Donderdag 26 maart: Domein Educatie, Gilderondleiding  over architectuur Hoograven/ Jutfaseweg Vaartserijn. 
Verdere informatie volgt. 
Vrijdag 27 maart 2020, 13:30 uur: Film 45 Years met een toelichting en nabespreking door psychiater-
psychoanalyticus Lex Janssen. Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht 
Zondag 29 maart, 13:30uur: excursie naar de stations van de nieuwe De Noord-Zuidlijn in Amsterdam (bij 
voldoende deelname) 
Donderdag 9 april 2020, 12:00 uur: Filmcafé in het Louis Hartloopercomplex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht 
Dinsdagmiddag 21 april 2020, 13:30 uur: Leden voor Leden; Presentatie Aty Janssen en Albert Visser over hun 
vrijwilligerswerk. Heidelberglaan 15, Uithof, Utrecht. Ruimte “Concept Space”. 
Woensdagmiddag 6 mei 2020: Discussiemiddag met Jan Bogerd, voorzitter CvB, onderwerp Studentsucces 
Donderdagmiddag 7 mei: Openbare les Josje Dikkers en Leendert de Bell 
Vrijdag 19 juni 2020, 11e editie van het HU Open Golf- en Netwerkevent. Golfclub Amelisweerd, Utrecht. 
Aanmelden is mogelijk vanaf half februari. 
Donderdag 27 augustus 2020: Opening Hogeschooljaar. 
Vrijdag 6 november 2020, 13:00 uur: Algemene Ledenvergadering Vereniging van Oud Medewerkers van de 
HU, Oud Goud 

 
Zie voor meer informatie de site van de Vereniging 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. 
   

 
 

 

 
  

 

https://www.hu.nl/open-golf-event
https://husite.nl/oudgoud/
http://www.oudgoud.hu.nl/

