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Beste lezer,
De winterslaap is voorbij. De eerste zonnestralen laten zich zien. De vogeltjes fluiten. De
lammetjes huppelen vrolijk door de wei. En de terrassen stromen vol met blije mensen. Ja, het
is weer lente!
Bij Stichting OER is de lente ook aangebroken. We zijn nu over de helft van ons bestuursjaar
(2009/2010) en dat betekent werk aan de winkel: werven van een nieuw parttime bestuur.
Onze PR-commissaris, Ashni, heeft niet stilgezeten en is aan het ontwerpen geslagen met
echte OER-wervingsflyers en posters als resultaat. Op vrijdag 30 april 2010 ligt de deadline
en tot die tijd mogen alle motivatiebrieven en CV’s naar oer@studver.uu.nl worden gemaild.
Daarnaast is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuw design voor de website. Ik
mag u nu met grote trots onze gerestylde website www.oer.studver.uu.nl presenteren. Houd
deze website regelmatig in de gaten voor het laatste nieuws rondom het onderzoek en andere
activiteiten.
Onze voorzitter, Elsemieke, is op dit moment naast haar OER-werkzaamheden en haar stage
druk bezig met het opzetten van een campagne voor Lijst Vuur. Hiermee hoopt zij, door een
plek in het Universiteitsraad, op een andere manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren
van de kwaliteit van onderwijs. Ashni en ik hopen natuurlijk van harte dat zij deze zetel in
mei in de wacht sleept.
Dan rest mij nu nog om u veel leesplezier toe te wensen.
Namens het bestuur,
Anna-Marie de Kloe, Onderzoekscoördinator en Penningmeester
P.s de volgende nieuwsbrief zal de laatste zijn voor dit bestuursjaar.

Onderzoeksvoortgang OER
Schreven wij in de vorige nieuwsbrief nog
dat we een vooronderzoek naar het tweede
onderzoek naar het masteraanbod zouden
gaan starten: inmiddels is de enquête klaar
en vers van de pers! Het onderzoek heeft
een hele andere insteek gekregen dan wij
in eerste instantie van plan waren. Na
overleg met onder andere Felipe Salve en
onze eigen, zeer gewaardeerde Raad van
Advies, hebben wij besloten ons meer te
gaan richten op de vraag wat een student
zoekt in een master en of hij (of zij) dit
vindt in de masters van de Universiteit
Utrecht (UU). Het schijnt namelijk zo te
zijn dat meer studenten Utrecht verlaten na
hun bachelor, dan dat studenten zich hier
inschrijven voor een master. Waarom is dit
zo? Zijn de masters van de UU niet
interessant of uitdagend genoeg of zijn

misschien de selectiecriteria niet helder of
te zwaar?
Voor dit onderzoek hebben we twee aparte
enquêtes
opgesteld:
een
voor
bachelorstudenten
en
een
voor
masterstudenten. Een interessante vraag is
wellicht wat de redenen zijn voor
bachelorstudenten uit een andere stad om
hierheen komen voor een master.
Daarnaast is het uiterst interessant om te
onderzoeken waarom bachelorstudenten
van de UU hun master ergens anders
willen volgen. Natuurlijk is de hele insteek
van het BaMa-systeem dat je je
vervolgopleiding in een andere stad moet
kunnen volgen - door dit systeem is je
diploma immers overal binnen de Europese
Unie geldig - maar toch vragen wij ons af
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waarom
een
hoog
aangeschreven
universiteit als die van Utrecht niet
evenveel
masterinschrijvingen
als
bachelorinschrijvingen ontvangt.
We hebben veel geleerd van het eerste
onderzoek. De enquête zal minder tijd in
beslag nemen om in te vullen; In sommige
gevallen duurde het vijftien minuten om de
enquête van het vorige onderzoek in te
vullen. Ook de planning van colleges
nemen we deze keer zelf in handen. We
mailen vanaf nu een docent om te vragen
of we op een bepaald tijdstip langs kunnen
komen en vermelden erbij dat we aanwezig
zullen zijn mits hij of zij geen bezwaar
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heeft. Zo kunnen we effectiever enquêtedagen inplannen.
Ook het onderzoek ‘Internationalisering’
staat niet stil. Alle enquêtes zijn na veel
bloed, zweet en tranen ingevoerd op de
computer en nu is de tijd van analyseren
aangebroken. Anna-Marie heeft gelukkig
enorme hulp gevonden bij docent Statistiek
Nijs Lagerweij. Er is een plan opgesteld
hoe we nu te werk moeten gaan, en we
hebben er vertrouwen in dat we straks een
mooi onderzoekrapport kunnen opstellen .
Elsemieke Laarman, Voorzitter

Q&A met… Ashni!
In elke editie van de nieuwsbrief wordt een ander bestuurslid van Stichting OER voorgesteld.
Dit keer is het de beurt van Ashni!
Ashni Foeng-Len Lo-Kim-Lin
Functie: PR & algemeen bestuurslid
Leeftijd: 23
Sterrenbeeld: Stier
Studie: Farmacie

Wat betekent je voornaam?
De naam Ashni \a-sh-ni\ vindt zijn oorsprong in het Sanskriet en betekent "lightning".
Waar word je blij van?
Lekker eten met familie en vrienden en vooral dansen.
Wat voor weer-type ben je?
Zonnig, warm weer net als vrijwel elke Surinamer.
Wat is je grootste uitdaging voor de toekomst?
Zo snel mogelijk mijn studie afronden en mijn eigen farmacie praktijk in Suriname opzetten.
En als het lukt zelfs een eerste gezondheidscentrum in Suriname oprichten samen met
vrienden die ook in de gezondheidszorg werken.
Welk woord moet volgens jou uit de Nederlandse taal verdwijnen?
Geen idee. Met welke betekenis een woord wordt geassocieerd, ligt aan de mens zelf.
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Hoe ziet jouw ideale vakantie eruit?
Mooi weer, lekker eten, veel shoppen en bovenal samen met mijn dierbaren.
Wat is je favoriete toetje?
Ik heb niet een favoriet; Ik hou van ice-cream, toetjes met chocolade, cheesecake.
Welk kledingstuk draag je het liefst?
Jeansbroek. Praktisch en makkelijk te combineren.
Wat ga je doen na OER?
Een laatste jaar Farmacie, afstuderen en een baan zoeken of verder studeren. Eventueel een
PhD, weet ik nog niet zeker.

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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