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THINK BIG.

Beste lezer,
 

Iets meer dan een week geleden is het nieuwe oriëntatiejaar van start gegaan met de

kickoff in de evenementenruimte in Langeveld. Er was een flinke opkomst en een

groot enthousiasme van gemotiveerde leerlingen vulde de ruimte. Een nieuw begin,

maar ook eindes naderen. Zo begint het adviesrapport van Dare to Compare steeds

meer vorm te krijgen en komen de eindpresentaties dichterbij. Hiermee is de eerste

helft van het Honours jaar alweer bijna voltrokken en laten we over een maand 2019

achter ons. Voor onze nieuwjaarseditie willen we daarom een speciaal onderdeel

vrijmaken voor een terugblik vanuit de Honours studenten! 

 

Dus heb jij een leuk verhaal, quote, weetje, raadsel of gedicht omtrent

het Honours/de faculteit sociale wetenschappen van afgelopen jaar, laat

het ons weten. Stuur een mailtje naar redaccie.honoursfsw@gmail.com

en wij zullen het (anoniem) publiceren in de volgende nieuwsbrief! 

 

Liefs,

 

Marijn Sterre Huijers

Voorzitter

Honours activiteiten.

Utrecht Underground: de

stadswandeling over het leven

op straat

Op dinsdag 17 december organiseert

de Honours Council in

samenwerking met Utrecht

Underground een stadswandeling.

Maar niet zomaar een

stadswandeling. Utrecht

Underground is namelijk een

organisatie die stadswandelingen

organiseert over het leven op straat,

verteld door ex-daklozen en ex-

drugsverslaafden die zelf kennis

hebben gemaakt met dit harde leven.

De gidsen hebben hun leven nu op de

rit en willen hun ervaringen graag

met ons delen. En dit gaan ze doen

door ons mee te nemen naar de

keiharde realiteit van het Utrechtse

straatleven. Lijkt dit je interessant,

kom dan mee en bekijk Utrecht

vanuit een compleet nieuw

perspectief. Lees meer...

Datum: dinsdag 17 december

Tijd: 18:00 tot ± 19:30 uur

Prijs: gratis

Honours Kerstdiner

Het feit dat dit de nieuwsbrief van december is betekent dat het alweer bijna

Kerstmis is. En om dat te vieren, organiseert de Honours Council op

donderdag 19 december een kerstdiner voor alle Honours FSW studenten. Het

diner zal plaatsvinden in de evenementenruimte van het Langeveldgebouw en

zal om 17:30 uur van start gaan. Dus trek allemaal je foute kersttrui én -

sokken aan en kom gezellig samen eten en kerst vieren met al je mede-

Honours studenten. Check voor meer informatie het facebook evenement.

Datum: donderdag 19 december

Tijd: 17:30 tot ± 21:00 uur

Prijs: gratis

Terugblik: Kickoff Honours oriëntatiejaar.
Door de Oriëntacie

Maandag 18 november was het dan eindelijk zover, de kickoff van het

oriëntatiejaar van het Honours College Sociale Wetenschappen! Er was een

mooie opkomst van veel enthousiaste studenten, die van alles te horen hebben

gekregen over wat het Honours is en wat het kan bieden. Ook is er kennis

gemaakt met een aantal commissies zoals de Honours Council en de Redaccie.

Het komende jaar zullen de oriëntatiejaars zich gaan verdiepen in wat het

Honours College voor hen kan betekenen, en wat zij voor het Honours kunnen

betekenen. De oriëntatiejaars beginnen met het opstellen van hun leerdoelen.

Zij zullen voor zichzelf nagaan waarom zij het Honours College willen doen,

wat hun doelen zijn en welke kennis en vaardigheden zij willen vergaren.

Gedurende het komende jaar zullen de studenten actief aan de slag gaan met

verschillende activiteiten om deze vragen te beantwoorden, en zich voor te

bereiden op het Honours College.

Dit doen zij onder andere door het bijwonen van vijf inhoudelijke activiteiten

buiten het reguliere programma om, die te maken hebben met een

maatschappelijk probleem of reflecteren op wetenschappelijke kennis. De

nieuw opgedane kennis zullen de studenten verwerken in activiteitenverslagen

en een column. Daarnaast zijn er in de loop van het jaar drie seminars waarbij

de studenten kennis zullen maken met verschillende onderdelen van het

Honours College, en zijn er vier community-activiteiten. Bij de community-

activiteiten zullen de studenten samen met elkaar reflecteren op de

inhoudelijke activiteiten, deelnemen aan inhoudelijke componenten in

groepsverband en natuurlijk beginnen met het vormen van een hechte

gemeenschap!

Want dat is wat het Honours College Sociale Wetenschappen is; een hechte

gemeenschap van gemotiveerde studenten die samen met elkaar

interdisciplinair aan de slag gaan om op die manier zoveel mogelijk uit hun

studie te halen. Maar ook om kennis en vaardigheden buiten de grenzen van

hun eigen studie op te doen en zich extra te ontwikkelen op basis van hun

eigen talenten én ambities. Wij hopen iedereen het komende jaar veel terug te

zien bij de activiteiten van het oriëntatiejaar, en hopelijk volgend jaar bij het

Honours College! 

Groetjes, 

De Oriëntacie

Hot topic: Demonstraties in Hongkong.

Het is inmiddels al een half jaar onrustig in China, en dan vooral in Hongkong. De

Hongkongers protesteren tegen de inmenging van China. De afgelopen weken hebben

de demonstraties nieuwe hoogtepunten van geweld bereikt, er zijn inmiddels zelfs al

meerdere mensen aan overleden. Maar wat is er nou precies aan de hand in China? In

principe hoort Hongkong bij China, maar het is altijd zelfstandig geweest. Nu

probeert China sinds een half jaar weer macht uit te oefenen op Hongkong door

nieuwe regels en wetten in te voeren. Dit bevalt de inwoners van Hongkong niet. In

juni begonnen de protesten nog vredig, toen gingen honderdduizenden Hongkongers

de straat op om te protesteren tegen de groeiende invloed van China. Ook eisten ze

het aftreden van de huidige regeringsleider Carrie Lam, die door de protesteerders

als een marionet van de Chinese president Xi Jinping wordt beschouwd. De

demonstraties begonnen toen er een nieuwe wet werd ingevoerd waarbij

Hongkongers konden worden uitgeleverd aan China. Deze wet werd in september

teruggetrokken. Voor vele Hongkongers kwam het intrekken van de wet te laat en

was daarmee de emmer vol. Toen er begin oktober een verbod werd ingevoerd op

gezichtsbedekking, braken er hevige rellen uit waarbij winkels en metrostations in

brand werden gezet. Sindsdien blijven de rellen maar komen en woekert de onrust

steeds meer.

Poll: 

Een gewelddadig protest kan een goede manier zijn om invloed uit te oefenen op de

regering.

Klik hier om aan te geven of je het eens bent met deze stelling.

Uitslag poll vorige nieuwsbrief:

In de vorige nieuwsbrief vroegen we jullie je mening te geven over de Hot Topic

stelling: De burger moet ook meebetalen aan de milieuschade ten gevolge van

vleesconsumptie (door bijv. een vleestax). Dit was jullie antwoord:

Save The Dates.

Filosofisch café: Hoe (goed) ken

je jezelf?

 

Naar gedachten en gevoelens zijn

binnen de psychologie heel wat

onderzoeken verricht, maar toch

blijven ze moeilijk te verklaren.

Waarom vind jij wat je vindt? Welke

rol spelen onze gedachten in het

waarnemen van de wereld? Volgens

filosoof Naomi Kloosterboer zijn

deze grote vragen niet via de

neurowetenschap te beantwoorden.

De filosofie hebben we nodig om

meer zelfkennis te krijgen. Kom naar

het filosofisch café en leer jezelf

kennen! Lees meer…

 

Datum: 3 december

Tijd: 20:15 uur

Prijs: gratis

Life, oh Life

 

Hoe geef je zin aan het leven in de huidige maatschappij? Dat is de vraag die

centraal staat in de lifestyle opera van het muziektheatercollectief Club

Gewalt. In deze voorstelling proberen ze troost te bieden voor iedereen die

met deze vraag worstelt. Het is een meeslepend stuk waarin muziek,

performance en theater samenkomen. Laat je onderdompelen door deze

verrassende theaterervaring die existentiële wondjes openkrabt. Lees meer…

 

Datum: 12 t/m 14 december

Tijd: 20:00 uur

Prijs: €18,-, maar €14,- voor studenten

 

Essay: Dare to Compare.
Door Floor Kroese

Een recent onderzoek
1
, uitgevoerd aan Harvard University, laat zien dat

studenten meer leeropbrengst hebben van ‘actief leren’ (zelf aan de slag) dan

van ‘passief leren’ (colleges, uitleg van docent). Dat is geen nieuws, eerder

onderzoek had dat ook al aangetoond. Een interessante toevoeging aan dit

onderzoek was echter dat men ook heeft gekeken naar de ervaren

leeropbrengst: in hoeverre hebben studenten het gevoel dat ze veel hebben

geleerd? En daar bleek het effect andersom! Studenten hebben het gevoel

mínder te leren als ze zelf actief aan de slag moeten met de stof dan wanneer ze

uitgebreide uitleg krijgen van de docent.

Hoe verklaren we die discrepantie? Een mogelijkheid die wordt geopperd door

de onderzoekers is dat het ‘actieve leren’ zorgt voor een minder vloeiende

leerervaring. Bij een college krijg je een logisch opgebouwd verhaal te horen

waarin je (hopelijk) elke denkstap goed kunt volgen. Het leren voelt daardoor

heel vloeiend (stukje bij beetje krijg je meer informatie). Bij actieve

werkvormen is dat anders: je weet niet waar je moet beginnen, je probeert

iets, het lukt niet, het kost veel moeite, etc. In het honoursonderwijs vind je

dat natuurlijk ook nog eens in het extreme: het hele programma is zeer

student-gestuurd. 

Bij Dare to Compare geldt dit ook: de eerstejaars honoursstudenten zijn hard

aan het werk om voor een echte opdrachtgever (de Provincie Utrecht)

interventies te bedenken die mensen kunnen stimuleren om meer duurzaam

gedrag te vertonen. In januari presenteren ze hun plannen op het Provinciehuis

aan een jury, die vervolgens een winnaar zal aanwijzen. Elk groepje kiest zo

zijn eigen insteek en aanpak, en het proces verloopt met vallen en opstaan. Dat

is dus juist goed: hoe gek het ook mag klinken, enige teleurstelling, frustratie,

en wanhoop is helemaal niet slecht en zal er voor zorgen dat je veel leert. Het

voelt alleen misschien niet zo. 

Dus, beste eerstejaars, zie dit maar als een hart onder de riem: jullie zijn heus

goed bezig en achteraf (toch, tweedejaars?) zul je merken dat je er veel van

hebt geleerd!  

1
Deslauriers, L., McCarty, L. S., Miller, K., Callaghan, K., & Kestin, G. (2019).

Measuring actual learning versus feeling of learning in response to being

actively engaged in the classroom. Proceedings of the National Academy of

Sciences, 116(39), 19251-19257.

 

Rebus.
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