
Beste eerstejaars geschiedenisstudenten, 

Laat ons de eerste zijn jullie van harte welkom te heten bij de opleiding Geschiedenis aan 

de Universiteit Utrecht. Voor velen van jullie zal dit het begin zijn van een nieuwe fase in 

jullie leven. Een nieuwe opleiding, een nieuwe stad, voor het eerst op kamers. Ook is het 

natuurlijk een rare periode om op dit moment te beginnen aan je studie, het is immers 

nog steeds onduidelijk of fysiek onderwijs kan plaatsvinden in blok 1 van komend 

collegejaar. Wij als introductiecommissie zullen er toch alles aan doen om jullie op weg te 

helpen bij de start van jullie studententijd. 

Deze brief van de Introductiecommissie 2020-2021 begeleidt het pakket met alle 

informatie voor jullie eerste dagen bij de opleiding Geschiedenis in Utrecht. De 

introductiedagen vinden plaats van maandag 31 augustus tot donderdag 3 

september. Deze dagen zullen bestaan uit een online Facultaire dag (maandag) en 

gezelligheidsactiviteiten die door de week heen online georganiseerd zullen worden. 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om een grootschalig kamp voor jullie te organiseren. 

Ook fysieke activiteiten zijn dit jaar in verband met het Coronavirus afgelast. De online 

facultaire dag is verplicht en zal voornamelijk bestaan uit de kennismaking met je nieuwe 

medestudenten en je eigen tutorgroep. De activiteiten op dinsdag, woensdag en 

donderdag zijn volledig vrijwillig. Wel is het heel fijn om via deze online activiteiten 

nieuwe mensen te leren kennen! Het is dan ook zeker aangeraden om online aanwezig te 

zijn bij deze activiteiten, houd daar dus ook rekening mee! 

 

De Introductiecommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van deze activiteiten. 

 

Naast deze welkomstbrief zijn er nog meer brieven en andere bestanden te vinden op de 

website die van pas kunnen komen. Andere informatie die je op de site kan vinden: 

 Een welkomstbrief van Prof. Dr. Leen Dorsman, Departementshoofd 

Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en Dr. Christianne Smit, 

Onderwijsdirecteur Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.  

 Een informatiebrief van de studieadviseur Drs. Evelien Hazewinkel en Laurens 

Meindertsma MSc, Luuk Dijksta MA, studieadviseur Nederlandse en 

Engelstalige opleiding. 

 De Alternatieve Studiegids. Hierin vind je alles wat je moet weten over het 

studentenleven van de geschiedenisstudent. 

 Een informatiepakket van de studievereniging, de Utrechtse Historische 

Studentenkring (UHSK), met daarin een inschrijfformulier om lid te worden, 

een Argus (het ledenblad van de UHSK) en een Aanzet (het historisch 

wetenschappelijke tijdschrift van de UHSK). Daarnaast zit er een boekenlijst 

bij om via de UHSK online met korting je boeken te bestellen. Dit kan alleen 

als je ook lid wordt. 

 

De introductiedagen zijn een officieel onderdeel van de studie en daarom is 

aanwezigheid tijdens de online Facultaire dag dus ook verplicht! 

 

Ondanks het Coronavirus hopen wij jullie toch een fijne introductie te geven! We kijken 

er dan ook naar uit om jullie (voor nu nog even) online te zien! 
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