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Lezingen

5 april 2018 — 15.30 uur
SGG Hanze Jeugdlezing Hoop en 
optimisme – moeten de basis-
bestanddelen van elke opvoedings-
situatie zijn door Micha de Winter

5 april 2018 — 19.45 uur
Spraakmakende boeken: De nix 
van Nathan Hill door Barend van 

Heusden

10 april 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. A.A.J. (Annette) van der 

Putten; leerstoel Orthopedagogiek, 
i.h.b. mensen met ernstige meer-
voudige beperkingen

10 april 2018 — 20.00 uur
SGG-lezing #Metoo en de Griekse 
goden door Ineke Sluite en  

coreferent Maarten De Pourcq

12 april 2018 — 20.00 uur
SGG-serie Beminnen: Nieuw licht 
op seksuele vrijheid door Marli 

Huijer en coreferent Trudy Dehue

13 april 2018 — 20.00 uur
SGG: Groningse Nacht van de 
Filosofie; met Maxim Februari, 

Miriam Rasch, Marjan Slob e.v.a.

15 mei 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. J.M.C. (Marc) van Dijk;  

leerstoel Neurochirurgie van het 
verouderde brein

17 mei 2018 — 19.45 uur
Spraakmakende boeken: Dat  
vreemde in mijn hoofd van Orhan 
Pamuk; door Petra de Bruijn

Postacademisch 
Onderwijs

Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap

Gedurende het 

hele jaar biedt 

de Faculteit 

Godgeleerdheid 

en Godsdienst-

wetenschap 

Postacademisch 

Onderwijs aan. 

Het aanbod is divers met nascholing 

over geestelijke verzorging, nascho-

ling voor docenten voortgezet onder-

wijs en diverse cursussen voor predi-

kanten, kerkelijk werkers en overige 

belangstellenden, geaccrediteerd 

door de PKN voor permanente edu-

catie in het Open Erkend Aanbod. Zo 

zijn er in juni tweedaagse cursussen 

over Bonhoeffer en Kuitert. De cur-

sussen op het gebied van Geestelijke 

Verzorging zijn ook geaccrediteerd 

door de SKGV en de cursussen voor 

docenten zijn gevalideerd door het 

lerarenregister. Meer informatie: 

WWW.RUG.NL/GGW/EDUCATION/PAO

Online cursussen 

Het aanbod online cursussen is
breed: diverse talencursussen 
bijvoorbeeld en de succesvolle 
Massive Open Online Courses 
(MOOCs). In de maand april is  
bijvoorbeeld ‘Multilingual 
Practices: Tackling Challenges and 
Creating Opportunities’ te volgen.

KOP D’R BIE

Afgestudeerd? Maar toch niet úitgestudeerd? Ontdek wat de RUG nog allemaal te bieden heeft, al dan niet online:  
van lezingen, cursussen en collegereeksen tot video’s, bijeenkomsten en een UB-lidmaatschap.  

Hieronder een greep uit het aanbod. Kijk verder op www.rug.nl/kopdrbie

16 april 2018 — 20.00 uur
SGG-serie Voortdurend verzet: 
De erfenis van mei ’68 door Geert 

Buelens

17 april 2018 —18.00 uur
SGG Science Dinner How to be a 
better you

19 april 2018 — 20.00 uur
SGG Freedom Lecture 2018 The 
atheist muslim - A Journey from 
Religion to Reason door Ali Rizvi

23 april 2018 – 20.00 uur
SGG-serie Voortdurend verzet: 
Clicktivisme, #-Revoluties en een 
opstand van de elite door Eva 

Rovers en Coen Simon

24 april 2018 — 16.15 uur
Oratie prof.dr. J.K.G. (Götz) Wietasch; 

leerstoel Anesthesiologie i.h.b. 
Innovatie in de Opleiding

Auke Hulst 
gastschrijver 

In Ain Wondre Stad (WWW.RUGNL/ 

BROERSTRAAT5, oktober 2016) 

preludeerde hij er al op: Schrijver 

en muzikant Auke Hulst wordt 

gastschrijver van de RUG. In drie 

lezingen en een openbaar inter- 

view met hoogleraar moderne 

letterkunde Mathijs Sanders zal  

hij zich komend najaar onder de 

noemer ‘zwemmen in brak water’ 

buigen over grensgebieden in 

de literatuur. Daarnaast verzorgt 

hij voor een geselecteerde groep 

studenten werkcolleges. WWW. 

RUG.NL/AUKE-HULST-GASTSCHRIJVER 
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