
 

Website:     www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl               Adres              Akelei 2, 4007 TA, Tiel 

E-mail          info@hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl               K.v.K.              11057601  

Tel.              +31(0)6 43438008                                                             Bankrek.nr.     NL72 ABNA 0407 1603 53  

                  HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 
           J o u r n a l i s t i e k  &  M e d i a  |  O n d e r w i j s  |  B e l e i d  &  B e s t u u r  

 
 

 

Open dagen 2014 
 
Tijdens de open dagen van de HTF Hogeschool voor Toegepaste Filosofie kunt u zich 
een beeld vormen van de verschillende opleidingen van de HTF. Het programma 
voorziet in informatie over onder meer het onderwijsconcept, de studierichtingen, het 
beroepsperspectief, de toelatingseisen, de vakken en modules. Ook kunt u op informele 
wijze kennismaken met de docenten. Uiteraard is er volop gelegenheid tot het stellen 
van vragen en kunt u zich ter plaatse inschrijven.  
  
De open dagen van de HTF vinden plaats op: 
 

zaterdag 22 maart 2014 
zaterdag 12 april 2014 
zaterdag 14 juni 2014 
 
Tijd: 10.00 uur - 13.30 uur 
 
 
Programma 
 

10.00 uur     ontvangst met koffie 
 
10.30 - 11.30 uur                      plenaire presentatie over onderwijsconcept, 
                              basiskwalificatie en de studierichtingen 
 
11.30 - 11.45 uur    pauze 
 
11.45 - 12.15 uur                              plenaire presentatie over studielast,  

toelatingseisen en studiekosten  
 
12.15 - 12.30 uur    gelegenheid tot het stellen van vragen 

 
12.30 - 13.30 uur gelegenheid voor nadere kennismaking met de 

docenten, inschrijving en persoonlijke vragen  
 
 
We ontmoeten u graag op één van onze open dagen. 

HTF 
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Locatie:  
 
 
 

 
 
MBO-Utrecht (gehoorzaal) 
Australiëlaan 25  
3526 AB Utrecht 
 
 
Parkeren: aan de achterzijde van het gebouw van MBO-Utrecht is voldoende 

parkeerruimte (ingang Columbuslaan). 
 
Openbaar vervoer:  

vanaf Utrecht-Centraal naar de Australiëlaan 25                      
09:41 - 09:58 (17 min.) 

 
9:41 

Utrecht Centraal 

Loop naar Utrecht, CS Jaarbeursplein 
Over 5 min. , 350 m 

09:46 
Utrecht, CS Jaarbeursplein 

ST naar Nieuwegein 
7 min. (5 haltes) 

09:53 
Utrecht, Kanaleneiland Zuid (Sneltram) 

Loop naar Australiëlaan 
Over 5 min. , 400 m 

09:58 
Australiëlaan 
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