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Met twee diploma’s voor de klas

NIEUW! ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS
In september 2008 start de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs.
Dit is een uniek initiatief van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.
Nergens anders in Nederland kunnen studenten deze opleidingsvariant
volgen. Na vier jaar studie hebben de studenten twee diploma’s op zak en alle
kennis die hen tot een allround leraar basisonderwijs maakt. Ze halen namelijk
gelijktijdig een diploma Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht én een
lesbevoegdheid voor het primair onderwijs (pabo) aan Hogeschool Utrecht.
Door de combinatie van een universitaire studie en een hbo-opleiding
beschikt de student over zowel wetenschappelijke als praktische
competenties. Als afgestudeerde aan de Academische Lerarenopleiding
Primair Onderwijs wordt van de studenten verwacht dat ze over de grenzen
van de eigen klas heen kunnen kijken; als onderwijskundige kunnen ze een
voortrekkersrol vervullen op het gebied van onderzoek voor collega’s. Vwostudenten en pabo-studenten met een propedeuse komen in aanmerking voor
toelating. Vanwege het veeleisende karakter van de opleidingen, moeten zij
hiervoor wel een assessment afleggen. Meer informatie: www.hu.nl

VOORLICHTING VOOR TURKSE EN MAROKKAANSE
OUDERS
De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht
nodigen Turkse en Marokkaanse ouders van
studenten en havo/vwo-scholieren uit voor een
voorlichtingsavond op dinsdag 22 april van
19.00 tot 21.00 uur op de Oudenoord 330 in
Utrecht. Tijdens deze avond geven deskundigen
en studenten van Turkse en Marokkaanse afkomst ouders informatie over wat studeren aan
een hogeschool/universiteit inhoudt. De informatie wordt in het Arabisch/Tamazight, Turks
en Nederlands gegeven. De UU en HU willen
met deze voorlichtingsbijeenkomst ouders
betrekken bij de keuze van de studie en het
studeren van hun zoon en/of dochter.
De betrokkenheid van ouders blijkt van groot
belang te zijn voor het succes en verdere
carrière van de student.
Meer informatie: www.hu.nl of (030) 253 26 70

VERNIEUWDE PROPEDEUSE BIJ DE ECONOMISCHE
OPLEIDINGEN
De propedeuse van de opleidingen van de faculteit Economie & Management is op verschillende onderdelen vernieuwd. Zo is in het
curriculum meer nadruk komen te liggen op de
internationale beroepspraktijk en er is meer
aandacht voor onderzoeksvaardigheden. De
projecten zijn verzwaard en vaardigheidscursussen worden vaker als training aangeboden. De
contacttijd is verhoogd van negen naar zestien
uur per week en de studieloopbaanbegeleiding
heeft een prominentere rol. Tot slot is het vanaf
dit jaar mogelijk om voor elk van de drie te
behalen bachelortitels het programma volledig
Engelstalig te volgen.
Meer informatie: Karin van Grafhorst,
karin.vangrafhorst@hu.nl of (030) 258 62 55.

SAMENWERKING PABO EN MBO-OPLEIDING ONDERWIJS ASSISTENT
Om mbo-studenten een betere voorbereiding op het hbo te kunnen geven,
heeft de pabo opleiding van Hogeschool Utrecht met vier ROC’s een
samenwerkingsconvenant getekend. De samenwerking houdt onder andere
in dat mbo-studenten doorstroommodules voor Nederlands en rekenen in
het laatste jaar van het mbo kunnen volgen. Verder wordt er een mogelijkheid
aan mbo-studenten gegeven om CITO-toetsen al in het laatste jaar van het
mbo te kunnen maken. Hogeschool Utrecht wil door deze betere
voorbereiding de tussentijdse uitstroom verminderen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen instroom meer mogelijk in
het tweede jaar van de dag- en dag-avondopleiding voor afgestuurde
Onderwijsassistenten (SPW OA niveau 4). Zij zullen vanaf het studiejaar 20082009 allen beginnen in het eerste jaar. De toelatingseisen voor de dag-avondvariant-verkorte-opleiding zijn daarentegen iets versoepeld.
Meer informatie: Hein Harmsen voor de dagopleiding: hein.harmsen@hu.nl,
Jeanne de Gooijer voor de dag-avond-variant: jeanne.degooijer@hu.nl of

BEGINNERSCURSUS SPAANS VOOR HAVO EN
VWO’ERS
In april start het Instituut Archimedes van
Hogeschool Utrecht een cursus Spaans voor
havo 4/5 of vwo 5/6 scholieren. De cursus
bestaat uit zeven bijeenkomsten van ongeveer
twee uur, de voertaal is Spaans. Tijdens de
cursus leren de scholieren zich in het Spaans
verstaanbaar maken in alledaagse situaties.
Deelnemers die de cursus met succes gevolgd
hebben en de toets halen, krijgen een certificaat. De scholieren die in september 2008
besluiten verder te studeren aan de HU zullen
merken dat de basiskennis Spaans goed van
pas komt. De cursussen zijn namelijk intensief
en het tempo ligt hoog. Deze voorsprong is
dus mooi meegenomen! Bovendien raken
scholieren op deze manier al vertrouwd met
het studeren van een taal op hbo-niveau. Er zijn
geen ingangseisen voor deze beginnerscursus
Spaans. De kosten bedragen 90 euro, exclusief
studiemateriaal. De cursus vindt plaats in week
17 t/m 26 op dinsdag- of donderdagmiddag.
Meer informatie en inschrijving: Marije Douma,
marije.douma@hu.nl.

Gerard Dercksen voor de dag-avond-variant-verkorte-opleiding:
gerard.dercksen@hu.nl.

TERUGBLIK DECANENDAG
Op 6 maart vond de HU decanendag plaats met het thema: ‘Onbelemmerd
Studeren, onbelemmerd doceren’. Een groep van ongeveer 30 decanen
volgden in de ochtend de workshop ‘Onbelemmerd studeren’. Ria van
Muiswinkel, Projectleider Handicap & Studie van de HU, gaf aan hoe we
binnen de HU ervoor zorgen dat leerlingen/studenten met een beperking
toch een studie kunnen volgen. Daarbij werd gekeken wat een leerling met
een beperking bij het inschrijven moet doen. En uiteraard werd ingegaan op
de begeleiding die de HU kan bieden. Tijdens deze voorlichting waren er
veel kritische vragen vanuit de decanen. Hieruit bleek dat het onderwerp
zeker speelt op middelbare scholen.
Het tweede deel van de dag ging over straatcultuur. Hoe ga je om met
leerlingen die brutaal zijn, niet luisteren, dingen stelen etc. Kortom: hoe kun
je onbelemmerd doceren. Tijdens deze workshop werd een acteur ingezet en
moesten decanen letterlijk laten zien hoe ze reageren in zo’n situatie. Zo
konden ook tijdens deze workshop decanen praktijkervaringen naar voren
brengen. Behalve de twee workshops kregen de deelnemers meer informatie
over de Academische Pabo en een rondleiding door het nieuwe gebouw van

DUB-EVENT 24 APRIL 2008

de Educatieve Opleidingen. Na afloop kreeg de organisatie van de

Het eindexamen komt eraan maar veel scholieren
weten nog steeds niet welke vervolgopleiding
ze willen gaan doen. Voor deze groep organiseert Hogeschool Utrecht het Dub-event op
donderdag 24 april van 12.00-16.00 uur op de
Heidelberglaan 7 in Utrecht. Het Dub-event
helpt de twijfelaars een keuze maken door het
volgen van workshops, zoals: mindmappen,
leerstijlen, improvisatietheater, de studiekeuzetest en het inspiratiespel. Daarnaast kunnen ze
praten met decanen en studenten en bij de
informatiestand kunnen ze informatie krijgen
over de opleiding van hun keuze. Er zijn geen
kosten aan het Dub-event verbonden.
Inschrijven is wel verplicht.
Meer informatie en inschrijving:
www.hu.nl/opendagen.

decanendag leuke reacties van de decanen over de decanendag. Volgend
jaar organiseert Hogeschool Utrecht daarom zeker weer een decanendag.
Meer informatie is tegen die tijd te vinden op: www.hu.nl/decanen.

Voorlichting voor Turkse en Marokkaanse ouders: 22 april 2008
Dub-event: 24 april 2008 Open dagen: 5 juni 2008 en 21 augustus
2008
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