algemene studenteninformatie
Update 5 december 2018

1. Leslocaties, bereikbaarheid, parkeren, lokalen, toegangstijden, lestijden
De lessen voor de Academie voor Geesteswetenschappen (AvG) vinden plaats op twee locaties van
het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USGYM):
De lessen op donderdag vinden plaats in het hoofdgebouw:
Ina Boudier-Bakkerlaan 7
3582 VA Utrecht
De lessen op dinsdag en zaterdag vinden plaats in de dependance:
Notebomenlaan 400
3582 CN Utrecht
(op ca. 200 meter lopen van het hoofdgebouw)
Op het rooster staat aangegeven op welke locatie de betreffende lessen worden gegeven.
Bereikbaarheid
Het USG (www.usgym.nl) is goed bereikbaar met openbaar vervoer vanaf Utrecht Centraal Station.
Bussen 12 en 41 stoppen (zeer frequent) op ca. 250 meter afstand bij halte Rubenslaan. Er stopt ook
een trein bij station Vaartsche Rijn. Van daar is het ca. 20 minuten lopen naar het USGYM.
Parkeren
Studenten die met de auto komen, moeten rekening houden met parkeerkosten. Tot 21:00 uur geldt
betaald parkeren in de wijk. Op de parkeerplaats bij het winkelcentrum tegenover het hoofdgebouw
kun je de eerste twee uur gratis parkeren.
Leslokalen
Als je via de hoofdingang het hoofdgebouw binnenkomt, vind je de lokalen als volgt: loop de trap
voorbij en sla vervolgens rechtsaf, passeer tweemaal klapdeuren en dan kom je bij een middenruimte waar zich de leslokalen bevinden, met de nummers: C 0.07, C 0.08, C 0.09, C 0.10 en C 0.11.
De lokalen in de dependance worden in overleg met het secretariaat toegewezen.
Toegangstijden
Het hoofdgebouw van het USGYM aan de Ina Boudier-Bakkerlaan is op donderdag toegankelijk
vanaf 18.45 uur. De dependance aan de Notebomenlaan is op dinsdag en donderdag toegankelijk
vanaf 16:30 uur en op zaterdag vanaf 10:15 uur.
Ben je (veel) te vroeg bij het hoofdgebouw, dan kun je tot 18:45 uur uitwijken naar de dependance
aan de Notebomenlaan, waar je hartelijk wordt ontvangen door het secretariaat. De JUMBO in het
winkelcentrum (open tot 21:00 uur) heeft een klein cafetaria waar je ook terecht kunt, ook voor
toiletbezoek.
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Maar doe vooral dit niet bij het hoofdgebouw als je te vroeg bent: boos worden, op de ramen
bonken, op de bel blijven drukken of (nadat je eenmaal binnen bent) de dienstdoende conciërge of
schoonmakers geïrriteerd toespreken. Dat is geen visitekaartje voor de AvG en zet de relatie met
onze gastheer onder onnodige spanning. Het maakt ook het regelen van uitzonderingen op de
afspraken moeilijker.
Lestijden
De lessen beginnen doordeweeks om 19.00 uur en eindigen om 22:00 uur; op zaterdag
respectievelijk om 10.30 uur en 15:00 uur (soms 16:00 uur bij praktijklessen).
2. Studiecoördinatoren
Voor de verschillende studierichtingen zijn er Studiecoördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor de
inhoudelijke aspecten van het onderwijs en de keuze van vakken en docenten m.b.t. de
studierichtingen die onder hen vallen.
De studiecoördinatoren zijn tevens het eerste (en in de afhandeling in principe ook enige)
aanspreekpunt voor alle vragen, klachten en wensen van studenten m.b.t. het onderwijs, inhoudelijk
(tentamens, scriptie, stage), financieel, qua voortgang en mentaal.
De studiecoördinatoren overleggen regelmatig met de klassenvertegenwoordigers.
De studiecoördinatoren zijn:
•

Spiritualiteit & Zingeving en Geestelijke Begeleiding
Ellen van Son
ellen.van.son@academiegeesteswetenschappen; 06 55 72 48 32
(Onder S&Z vallen ook het tweede jaar en hoger van Zingeving & Spiritualiteit en
Religiestudies.)

•

Transpersoonlijke Psychologie / Energetische Therapie
Elizabeth Post
elizabeth.post@academiegeesteswetenschappen.nl; 06 12 05 26 10

•

Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleiding
Eveline Bolt
eveline.bolt@academiegeesteswetenschappen.nl; 06 12 66 36 42

•

Filosofie (tweedejaars en hoger; m.i.v. 2018/19 geen instroom meer mogelijk)
Hein van Dongen
hein.van.dongen@academiegeesteswetenschappen.nl; 06 30 58 07 58

Hun spreekuren staan op de website: https://academiegeesteswetenschappen.nl/2018-2019/
De eindverantwoordelijke voor de organisatie van het onderwijs is Hein van Dongen,
onderwijscoördinator.
3. Praktische klasindeling
Er is geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen tussen de lessen in de
gaten kan houden. Vandaar het verzoek aan je of je na de les de docent mee wilt helpen
- de ramen te sluiten,
- tafels en stoelen terug te zetten in de opstelling zoals die was
(ofwel in rijen gericht naar het bord ofwel in groepjes),
- het bord schoon te vegen,
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-

beamer en computer uit te zetten,
eventueel klein afval en restpapier in de prullenbak te doen.

4. Koffie/thee/sap
De koffie/theevoorziening verloopt in het hoofdgebouw aan de Ina Boudier-Bakkerlaan via een
muntjesautomaat. Dat is niet optimaal. Er wordt aan gewerkt om dit zo mogelijk anders te regelen,
maar dat gaat nog wel even duren.
Op de leslocatie Notebomenlaan is de koffie-/thee-/sapvoorziening geheel op orde.
5. Deelnemerslijsten + afwezigheid
Aan het begin van iedere les circuleert een deelnemerslijst waarop je je aanwezigheid moet
aantekenen. Ben je onverhoopt verhinderd om te komen, informeer dan voorafgaand aan het college
de docent en/of het secretariaat. Als je 2x of meer afwezig bent geweest, krijg je een vervangende
opdracht.
6. Evaluaties
Na afloop van iedere module word je gevraagd mee te werken aan een korte evaluatie van de
module. Voor de Academie zijn de evaluaties een heel belangrijke bron van informatie om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Bedankt alvast voor je medewerking!
7. Tentamens
In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken en krijgt de docent zes weken de tijd
om de tentamens na te kijken. Gestreefd wordt de nakijktijd terug te brengen naar drie weken.
Tentamens zijn 10 jaar geldig.
8. Studie-uitloop
Heb je na twee of vier lesjaren alle modules gevolgd, maar ben je nog niet klaar met je opleiding,
omdat je nog enkele tentamens moet doen en/of de stage, en/of je scriptie of stageverslag moet
schrijven, dan krijg je aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde lesjaar, in de periode 1
september t/m 31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden
zonder dat je collegegeld hoeft te betalen.
Heb je per 1 januari de resterende onderdelen nog niet afgerond en wil je de opleiding voortzetten,
dan worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd), € 50,- per af te leggen
tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag).
Deze tarieven gelden ook in de daaropvolgende studiejaren, als je studiediensten afneemt, totdat je
opleiding is afgerond.
9. Secretariaat
Het secretariaat is gevestigd aan de Notebomenlaan en wordt bezet door Carry Wijnands en Mirjam
Cats op dinsdag en woensdag van 16.15 tot 21.30 uur, op donderdag van 16:15 tot 18:45 uur; en op
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur door Carry.
Buiten de lesuren is bij het kantoor van Carry en Mirjam voldoende ruimte om even te zitten en je les
voor te bereiden.
Carry en Mirjam volgen zelf les op donderdag in het hoofdgebouw en zijn daar vanaf 18:45 uur
aanwezig en vóór en na de les en in de pauze aanspreekbaar voor praktische zaken.
Het secretariaat is bereikbaar op: secretariaat@academiegeesteswetenschappen.nl; 030 265 89 01.
10. Wifi-code
De Wifi-code in de school vind je op het raam van de conciërge in het hoofdgebouw en op het
kantoor van het AvG-secretariaat in de dependance. De code is op beide locaties hetzelfde.
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Bij calamiteiten
1. Blijf rustig en waarborg allereerst je eigen veiligheid!
2. Waarschuw de conciërge en/of het AvG-secretariaat of bel 112 (op schooltelefoons 0112).
3. Bij het ontruimingssignaal: verlaat terstond het gebouw.
• Sluit, mits daar de tijd voor is, ramen en deuren.
• Ga naar buiten, zo mogelijk via een nooduitgang.
• Neem, indien mogelijk, persoonlijke eigendommen mee.
• Gebruik nooit de lift en volg de instructies van de conciërge of het secretariaat goed op.

Succes en plezier met de lessen!

Met hartelijke groeten,
Philippe van Heusden
Office Management
philippe.van.heusden@academiegeesteswetenschappen.nl
Tel. 06 11 78 46 44
Algemene contactgegevens
www.academiegeesteswetenschappen.nl
Postadres: Postbus 13363, 3507 LJ Utrecht
Leslocaties: Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht; Notebomenlaan 400, 3582 CN Utrecht
secretariaat@academiegeesteswetenschappen.nl
Tel. 030 265 89 01
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