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Geachte lezers,
Zoals u verderop in deze derde nieuwsbrief van Stichting OER kunt lezen, zijn wij op het moment
druk bezig met het inventariseren van de enquêtes van het onderzoek Internationalisering. Het is dus
een tijd van evalueren en tegelijk vooruitkijken naar het volgende onderzoek. De afgelopen tijd is een
enorm drukke en stressvolle tijd voor ons geweest, waarin we ons allemaal wel op een bepaald
moment hebben afgevraagd hoe we alles in hemelsnaam voor elkaar konden krijgen. Voordeel
daarvan is dat dit soms tot creatieve oplossingen kan leiden en alles is dan ook gelukt – zij het met
lichte vertraging – iets waar we best een beetje trots op mogen zijn. Helaas heeft onze secretaris en
penningmeester Phine afgelopen maand besloten haar functie per direct neer te leggen en zullen we het
de komende tijd dus met één vrouw minder moeten doen. Desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat
we de rest van dit jaar met z’n drieën tot een goed einde zullen brengen. Het is misschien wel beter zo.
Wij melden ons over twee maanden weer bij u!
Namens het bestuur,
Elsemieke Laarman, Voorzitter
P.S.: Ben je student aan de UU en heb je interesse in een bestuursfunctie bij OER voor het komend
half jaar? Reageer dan snel! Mail naar oer@studveruu.nl

Onderzoeksvoortgang OER
Het einde van enquêteren voor onze eerste
onderzoek ‘Internationalisering’ is in zicht.
De afgelopen 2 maanden is OER wekelijks
druk bezig geweest met mailverkeer met
docenten om afspraken te maken voor het
bezoeken van colleges en het wekelijks
plannen van een rooster om de colleges te
bezoeken. De meeste tijd ging toch zitten
in het bezoeken van colleges zelf om zo de
enquêtes
te
verspreiden.
Ook
studieverenigingen waren bereid te helpen
met het verspreiden van de enquêtes, en
daarvoor willen wij hen hartelijk danken.
We zullen nu beginnen met het invoeren
van de reeds verzamelde data. De SPSSsheet die hiervoor nodig is staat al klaar.
Het enige wat ons nog een beetje
belemmerd is het onvoldoende aantal
respondenten
van
bachelorstudenten
Bètawetenschappen. Van de andere
faculteiten zijn voldoende respondenten
bereikt, maar jammer genoeg hebben wij
weinig reacties op onze mails aan de
docenten van deze faculteit gekregen.

Wellicht staat internationalisering bij de
bèta’s minder hoog op de agenda dan bij
andere faculteiten, maar wij weten niet
waarom de bereidheid om mee te werken
zo klein is. Desalniettemin blijven we
optimistisch en zullen we na de komende
tentamenperiode een nieuwe poging doen
om toch deze studenten te bereiken.
Vinden we geen open deur naar de
collegezaal, dan zullen we ze wel op een
andere manier vinden!
We lopen nu weliswaar een maand achter
op onze planning vanwege minder
mankracht, maar vinden dat we het best
goed samen doen tot nu toe. Terwijl we
ons nu zullen richten op het invoeren van
het eerste onderzoek, wordt er een begin
gemaakt aan het zoeken van informatie
over
onze
tweede
onderzoek
‘Masteraanbod’. Dit is een enorm actueel
onderwerp op landelijk universitair niveau,
maar nog niet alle studenten weten dat er
veranderingen aan zitten te komen of dat er
al veranderingen zijn doorgevoerd. Dat
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maakt dit onderzoek lastig en tegelijk
uitdagend. Minister Plasterk wil graag dat
er minder masterprogramma’s komen, om
zo de kosten te drukken. Op zich natuurlijk
begrijpelijk, want een masterprogramma
maken voor maar drie studenten kost
evenveel tijd als wanneer je het voor 30
studenten zou maken en is daarom veel
duurder. Echter, deze kostenbesparing mag
natuurlijk niet ten koste van de kwaliteit
van de master gaan. Ook moet er

Jaargang 3, nummer 3

voldoende keuzemogelijkheid blijven voor
de student. Een beginnend vooronderzoek
zullen wij starten bij de faculteit
Geesteswetenschappen, waar men al druk
bezig is met het schrappen en wijzigen van
soms populaire masterprogramma’s. Wij
willen graag iedereen uitnodigen te
reageren op dit actuele thema door ons te
mailen wat u van de ontwikkelingen vindt.
Ashni Lo-Kim-Lin, PR/algemeen bestuurslid

Q&A met…Anna-Marie!
In elke editie van de nieuwsbrief wordt een ander bestuurslid van Stichting OER voorgesteld.
Dit keer is het de beurt van Anna-Marie!
Anna-Marie Machteld de Kloe
Functie: Onderzoekscoördinator & penningmeester
Leeftijd: 22
Sterrenbeeld: Steenbok
Studie: Master communicatiestudies met als hoofdrichting interactie en organisatie

Wat betekent je voornaam?
Het is een combinatienaam van Hanna (God heeft mij begenadigd) en Maria (bitterheid).
Waar word je blij van?
De liefde van de mensen om mij heen.
Wat voor weer-type ben je?
Dan ga ik toch voor de zomer. Lekker naar het strand of het terras op. Mensen zijn altijd zo vrolijk als
de zon schijnt!
Wat is je grootste uitdaging voor de toekomst?
De 2 G’s: geluk en gezondheid.
Welk woord moet volgens jou uit de Nederlandse taal verdwijnen?
Alle vloekwoorden. Mensen weten niet meer wat ze zeggen tegen een ander. Het floept er veel te
makkelijk uit.
Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Een ander land, een andere cultuur, een andere taal en zon, zee en strand.
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Wat is je favoriete toetje?
Magere yoghurt met muesli. Heel gewoon, maar daarom juist zo verrukkelijk!
Welk kledingstuk draag je het liefst?
Jurkjes. Heel makkelijk en ze zitten zo lekker. Je ziet me er dan ook vaak in lopen.
Wat ga je doen na OER?
Dan hoop ik met mijn master op zak een baan te gaan vinden.

Op- of aanmerkingen?
Voor op -of aanmerkingen kunt u mailen naar
oer@studver.uu.nl. Ook vragen of ideeën zijn
van harte welkom. Mocht u deze nieuwsbrief
in het vervolg niet meer willen ontvangen, ook
dan kunt u ons mailen.
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