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 THINK BIG.

Beste lezer,
 

We zijn er maanden mee bezig geweest, maar eindelijk is het zover: ons tijdschrift komt eraan! Als

Honours Redaccie is dit het hoogtepunt waar wij naartoe hebben gewerkt. We hebben interviews

gehouden, geschreven en geëdit, maar dat is nu allemaal ten einde. Gelukkig zijn we allemaal erg

tevreden met het eindresultaat! Zo vind je in het tijdschrift interviews met o.a. Diederik Stapel en
Lilianne Ploumen. Ook staan er spraakmakende artikelen in van wetenschappers over nudging,

kunstmatige intelligentie en open science. Voor alle eerstejaars honoursstudenten zijn er tijdschriften

beschikbaar gesteld die opgehaald kunnen worden. Voor de derdejaars honoursstudenten, professoren

en oriëntatiejaars zijn er een beperkt aantal exemplaren beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst

komt, wie het eerst maalt. De tijdschriften kunnen worden opgehaald tijdens de launch party op 12
maart van 12:30-14:00 in de honourskamer (Langeveld, G1.10). Hierbij hebben we nog een leuke

actie bedacht: de eerste twintig studenten krijgen een gesigneerd exemplaar en een zelfgebakken
brownie! Dus wees erbij en wees op tijd. 

Honours activiteiten.
Filmavond: A Beautiful Mind
John Nash is een briljante wiskundige
die op het punt staat internationaal
erkend te worden voor zijn werk. Echter
raakt hij betrokken bij een mysterieuze
samenzwering die zijn leven drastisch
verandert. Na afloop van de film zal er
een nagesprek plaats vinden met PHD-
kandidaat en docent in de klinische
psychologie: Haza Rahim. Dus meld je
aan voor de leukste Honours activiteit in
het donker! 

Datum: donderdag 26 maart 
 
Tijd: 18.00-21.30 (inclusief eten)
 
Prijs: gratis 

Borrel in stamkroeg Café de Stadsgenoot
Ook deze maand wordt er weer een borrel georganiseerd! Kom op donderdag 19 maart
gezellig kletsen met je mede Honours studenten onder het genot van een drankje. 
 
Datum: donderdag 19 maart
 
Tijd: 20:00 uur

Locatie: Café de Stadsgenoot

Hot topic: Coronavirus.
Het zogenaamde coronavirus, ook wel COVID-19 genoemd, heeft de afgelopen maanden

voor behoorlijk wat paniek gezorgd in de wereld. Ook worden er hele uiteenlopende berichten
verspreid over dit nieuwe virus. Zo denken sommige mensen dat het virus een biowapen is,
gemaakt door Amerikanen om Chinezen te treffen. Anderen geloven heilig dat het virus in

een Canadees lab is ontwikkeld en vervolgens is gestolen door Chinese spionnen om de eigen
bevolking te besmetten.

Nep-verhalen zoals deze zijn een geheel eigen leven gaan leiden op het internet. Om onzin
van feiten te onderscheiden, hier een aantal feiten en fabels op een rij.

1. Feit: Vooral ouderen en zwakkeren kunnen sterven door het virus. Bij de sterfgevallen die
er tot nu toe bekend zijn, is er alleen sprake geweest van ouderen en zwakkeren. Onder

zwakkeren worden zowel baby’s als kwetsbare mensen die bijvoorbeeld al ziek zijn verstaan.
Wel kan het zijn dat jonge, gezonde mensen zorg nodig hebben wanneer zij besmet zijn.

2. Fabel: Het virus is een biowapen, gecreëerd door mensen. Voor COVID-19 bestonden er al
meerdere coronavirussen, zoals het SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Het

coronavirus dat eind december in Wuhan in China uitbrak, is ‘simpelweg’ een nieuwe versie.
Het is voor mensen heel moeilijk om zo’n virus zelf te maken.

3. Fabel: Het virus verspreidt zich via de lucht. Dit coronavirus verspreidt zich enkel via
druppeltjes speeksel of slijm, dus bijvoorbeeld door hoesten of niezen. Alleen wanneer deze

druppeltjes in het lichaam komen, kan iemand besmet raken.

4. Feit: Het aantal sterfgevallen is relatief laag. Tot nu toe zijn er aan het nieuwe coronavirus
wereldwijd minder mensen overleden dan er jaarlijks aan de griep overlijden in Nederland.

Concluderend over de gevallen die er tot nu toe bekend zijn, is het coronavirus niet dodelijker
dan een normale griep.

 

Poll: 

Nederland is goed voorbereid op dit nieuwe coronavirus.

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

Uitslag poll vorige nieuwsbrief:

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

Kinderen moeten niet op de basisschool maar pas in het derde jaar van de middelbare school
een definitief schooladvies krijgen.

Dit was jullie antwoord:

Save The Dates.
Lezing: De psychologie van terrorisme
Je aansluiten bij een terroristische organisatie is iets wat de meeste van ons zich niet
kunnen voorstellen. Toch zijn er veel mensen die dit doen. Waarom doen ze dit? En wat
willen ze ermee bereiken? Het antwoord op deze en meer vragen krijg je tijdens de
lezing over de psychologie van terrorisme op 11 maart. Wat deze lezing extra leuk
maakt is dat hij wordt georganiseerd door tweedejaars Honours studenten Tess en
Berber, als onderdeel van hun Creative Challenge. Benieuwd geworden? Klik op deze
link voor meer informatie of om je in te schrijven.
 
Datum: 11 maart 2020
 
Tijd: 17:15 - 19:00 uur

Prijs: gratis

Het Zweefcafé #2: over keuzes maken
Op een dag maak je gemiddeld 30.000 keuzes. En terwijl de meeste daarvan onbewust
zijn, kosten andere ons veel moeite en leiden ze soms tot grote twijfels. Hoe ga je met
die keuzes om? Kun je beter naar je intuïtie of naar je verstand luisteren? En is er
überhaupt zoiets als een vrije wil? Kom om deze vragen samen met experts te
onderzoeken naar het Zweefcafé: een plek waar wetenschap en spiritualiteit de krachten
bundelen om tot nieuwe inzichten te komen. Klik hier voor tickets en meer informatie.
 
Datum: 3 maart 2020
 
Tijd: 20:00 - 21:30 uur

Prijs: €10,-

Create Your
Own Course?

Door Eli Clapper

Als je een beetje bent zoals ik, is de middelbare school nog een levendige herinnering
in het geheugen. Tekenen boven rekenen en rebelleren boven woordjes leren; een boze
leraar als gevolg. 

Alhoewel ik toentertijd weinig begrip had voor de woede van de leraren – "Als je wil
dat leerlingen de les waarderen, maak je deze toch gewoon leuk?" – begon ik sedert
2019 mij te realiseren hoe ingewikkeld lesgeven kon zijn. Create Your Own
Course (CYOC) was de ervaring die mij die realisatie schonk en een schuldgevoel
aanbracht voor de jaren dat ik aan het chatten in plaats van opletten was. Het deed me
echter ook realiseren dat lessen leuker kunnen zijn als je ze zelf in elkaar zet. Hierbij
komt wel kijken dat er een delicaat balans bestaat tussen plezier en overbracht van
nuttige informatie. Daarom volgt een aantal suggesties om jouw CYOC-les zowel
nuttig als plezierig te maken.
 
1. Ken je publiek. Houd in gedachten dat er studenten bij je les aanwezig zullen zijn die
afkomstig zijn van verschillende disciplines. Als je psychologische jargon wil
gebruiken, weet dan dat de termen niet altijd duidelijk zijn voor alle studenten. Soms
lijkt een bepaalde term voor de hand liggend, maar bedenk jezelf twee maal. Interesse
mag dan wel de bron van begrip zijn, maar dit geldt ook andersom. De stof moet
begrepen kunnen worden wil je de aandacht en interesse van studenten blijven houden.

2. Stem af met andere groepsgenoten. Het helpt enorm wanneer je kan inspelen op het
werk van een voorganger. Studenten houden ervan als ze het gevoel krijgen iets eerder
gezien of gehoord te hebben. Gebruik dit in je voordeel. Probeer een logische structuur
in je cursus te krijgen. 

3. Oefen met de tijd. Het is nog best een opgave om zowel het hoorcollege als het
werkcollege exact de helft van de tijd te laten beslaan. Dat hoeft ook niet. Het is even
goed om de een wat langer te laten duren dan de ander. Wees slim hierin. In een
werkcollege heb je vaak meer controle over de tijd: handig dus om deze af te stemmen
op je hoorcollege in plaats van andersom.

Ik hoop dat je wat aan deze suggesties hebt en met plezier je les in elkaar kan zetten.
Lesgeven is lastig, maar het waard zodra je kennis succesvol is overgebracht.
 

Rebus.
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