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Beste vrienden van OER,
Het einde van ons bestuursjaar is in zicht. Dit is intussen alweer de laatste nieuwsbrief voor dit
collegejaar. In deze editie willen we, zoals in elke editie is gedaan, de recente ontwikkelingen
betreffende het huidig onderzoek met u delen. Op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan het
tweede onderzoek “Masteraanbod” en hierover kunt u meer lezen onder het kopje “Een kijkje in onze
onderzoeksfabriek.” Aansluitend op het tweede onderzoek willen we aan eenieder die belangstelling
heeft de resultaten van zowel het eerste onderzoek “Internationalisering” als het tweede onderzoek
“Masteraanbod” presenteren tijdens een symposium. Over dit symposium kunt u ook verder in deze
nieuwsbrief lezen. Houdt u ook onze website www.oer.studver.uu.nl in de gaten voor de meest recente
informatie.
Wij willen u als trouwe lezer hartelijk danken voor de interesse in het werk van Stichting OER en we
hopen dat Stichting OER volgend jaar wederom op uw steun mag rekenen.
Namens het bestuur,
Ashni Lo-Kim-Lin, PR/algemeen bestuurslid

Een kijkje in onze onderzoeksfabriek…
Het einde van het collegejaar 2009-2010 nadert
en zo ook de onderzoeken van Stichting OER.
Het onderzoeksrapport Internationalisering
krijgt de finishing touch en we bezoeken deze
weken nog de laatste colleges voor het
onderzoek Masteraanbod, waarna we de
enquêtes gaan verwerken in SPSS en gaan
rapporteren. Wat is ons bestuursjaar toch
voorbij gevlogen!
Toen we aan het begin van het bestuursjaar
stonden en de planning maakten, leek het alsof
we zeeën van tijd hadden om twee
onderzoeksrapporten af te leveren. Het bleek
echter al snel dat we achter onze planning
aanliepen. We haalden deadlines niet, omdat
het doen van onderzoek toch niet zo makkelijk
was als we hadden gedacht. We moesten
ingewikkelde knopen doorhakken en voor
ogen houden wat ons onderzoeksdoel was. We
besloten daarom al snel: liever uitloop in de
planning dan een slechte enquête.
Wij zijn er inmiddels wel achter dat een
enquête maken bloed, zweet en tranen kost.
Continu ben je bezig te denken: hoe zou een
ander deze vraag interpreteren? Na het
enquêteren
voor
het
onderzoek
Internationalisering waren we bang dat vragen
verkeerd waren geïnterpreteerd of dat wij
vragen verkeerd hadden geformuleerd. Ik

merkte aan mezelf dat ik heel onzeker werd
over onze manier van aanpak. Wij wilden met
onze enquête namelijk niet alleen onderzoeken
of een bepaalde factor invloed heeft, maar ook
welke invloed een bepaalde factor heeft. Nijs
Lagerweij gaf ons (en vooral mij) het
verlossende woord dat er niets aan de hand
was.
Vol goede moed en met de gegevens van 734
Utrechtse studenten in SPSS konden we aan
ons rapport beginnen. We hebben de taken
verdeeld, omdat het moeilijk is met meerdere
tegelijk aan eenzelfde hoofdstuk te werken.
Ieder kreeg de hoofdstukken waar zij goed in
zou zijn. Nadat de concepten van de
hoofdstukken klaar waren, heeft ieder er nog
een blik op geworpen ter controle. Vooral met
getallen moet je accuraat te werk gaan en zie je
nogal eens iets over het hoofd. Als
onderzoekscoördinator ben ik erg tevreden met
de inzet van iedereen en ben ik erg trots op het
resultaat: het eerste onderzoeksrapport van het
eenentwintigste bestuur van Stichting OER.
De resultaten houd ik helaas nog even geheim
voor jullie.
Naast het werken aan het onderzoeksrapport
moest er ook volop geënquêteerd worden.
Helaas kwam de onderwijsvrije week er tussen
glippen. Zeg maar gerust onderwijsvrije
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weken. Onze enquêtes - een enquête voor
bachelorstudenten,
een
enquête
voor
masterstudenten en een Engelstalige enquête
voor masterstudenten - waren vers van de
pers, maar we konden niet enquêteren, omdat
er geen colleges waren. Ondertussen gingen de
stages van Ashni en mij in blok 4 van start. Dat
betekende nog minder tijd om te enquêteren.
Volgens onze planning zouden we nu al bezig
moeten zijn met het verwerken van enquêtes.
In de praktijk zijn we nu nog steeds aan het
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enquêteren en mogen we wel heel hard gaan
duimen voor 700 studenten. Ben je benieuwd
of we de 700 studenten gaan halen voor ons
onderzoek Masteraanbod? Dan nodig ik je
graag uit voor het symposium in juni 2010,
waar we de resultaten van onderzoeken
Internationalisering en Masteraanbod aan jou
willen presenteren.
Anna-Marie de Kloe, Onderzoekscoördinator en
penningmeester

Uitnodiging Symposium
Op 23 juni zullen wij de resultaten van onze
twee onderzoeken presenteren. Tijdens de
avond zal tevens het bestuur voor collegejaar
2010-2011 bekend gemaakt worden. Bij deze
nodigen wij u van harte uit voor ons
symposium.

Het programma zal er als volgt uitzien:
19.00 Opening
19.15 Presentatie Internationalisering
20.00 Pauze
20.30 Presentatie Masteraanbod
21.30 Afsluitende borrel
Er zal tijdens de avond voldoende ruimte voor
discussie zijn. U wordt vriendelijk verzocht u
vooraf aan te melden op oer@studver.uu.nl.

Kandidaatsbestuur gezocht!
Zoals veel andere studentenorganisaties zijn
wij momenteel hard op zoek naar een nieuw
bestuur voor het komende collegejaar. Zonder
nieuw bestuur zou OER ophouden te bestaan,
wat een enorm gemis zou betekenen. OER
voert namelijk als enige organisatie in Utrecht
representatief, objectief en universiteitsbreed
onderzoek uit naar de kwaliteit van het
onderwijs. Dit kan van grote waarde zijn voor
te
vormen
beleid
en
verschillende
medezeggenschapsorganen.

Voor studenten kan een jaar bij OER een grote
aanvulling op hun studietijd betekenen: je doet
onderzoek dat heel direct telt voor je
medestudenten, en leert tijdens dit jaar enorm
veel andere dingen. Daarnaast is een
bestuursjaar ook heel gezellig!
Heb jij interesse in een bestuursjaar bij
Stichting OER of weet jij iemand die interesse
heeft in een bestuursjaar? Laat het dan snel
weten! Kijk op de website van OER voor meer
informatie of mail ons op oer@studver.uu.nl.

Afsluiting van het jaar
Als voorzitter heb ik de eer het collegejaar af
te sluiten in deze nieuwsbrief, ook al voelt het
nog niet alsof het einde in zicht is en wij
daarmee straks geen bestuur meer zijn van
deze mooie stichting. Het lijkt wel gisteren dat
ik het jaar opende met de Chinese wijsheid dat
een tocht van duizend mijlen met één enkele
stap begint. Dan moet ik me dus afvragen of
wij onze tocht hebben volbracht: hebben wij
ons doel bereikt? En wat was dat doel dan? Als
ik teruglees was ons hoogste doel dat wij

bekender wilden worden onder studenten, en ik
moet toegeven dat ik niet weet of dat is gelukt.
Na het aftreden van één van onze
bestuursleden zijn wij in een evolutionair
begrijpelijke overlevingsmodus geraakt, waar
wij achteraf trots op kunnen zijn. Met z’n
drieën hebben wij straks weer twee gedegen
onderzoeken weten af te ronden en hebben we
daarnaast zelfs gewoon kunnen studeren – zij
het vaak met momenten van grote stress. Als ik
over mezelf kan spreken heb ik dit jaar naast
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OER mijn bachelorscriptie geschreven, stage
gelopen en twee vakken gedaan. Daarnaast heb
ik afgelopen tijd campagne gevoerd bij Lijst
VUUR voor de universiteitsraad, en ben ik
verkozen: komend jaar hoop ik dus wat te
kunnen bereiken met ‘mijn’ onderzoek. Ashni
heeft dit jaar ook veel vakken gedaan en stage
gelopen en zal komend jaar haar master
Farmacie afronden. Anna-Marie is een
masterscriptie (en deel van haar stage)
verwijderd
van
haar
master
Communicatiestudies: ook zij heeft heel hard
gewerkt afgelopen jaar.

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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Er staat nog een hoop op het programma: zo
zijn we nog niet klaar met enquêteren voor het
onderzoek Masteraanbod, hebben we nog geen
kandidaatsbestuur bekend gemaakt en zullen
wij nog een symposium organiseren. Dus voor
ons is het jaar nog niet voorbij, maar voor u als
lezer van onze nieuwsbrief zal de
zomervakantie (hopelijk) snel beginnen. Het is
ons een genoegen geweest, u hoort weer van
OER in oktober van het collegejaar 2010-2011.
Elsemieke Laarman, Voorzitter
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