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Nieuw bestuur
Het 25ste OER bestuur is heel blij weer tot uw beschikking te staan dit jaar. Met frisse moed
zullen wij ook dit jaar aan de slag gaan met onderzoek en evaluatie tot verbetering van het
universitair onderwijs.
Het 25ste bestuur stelt zich aan u voor:
Laura de Smidt: voorzitter
Janique Kroese: onderzoekcoördinator (penningmeester)
Zoë Haakmat: onderzoekcoördinator (secretaris)
Dwayne Meijnckens: onderzoekcoördinator (webmaster)
Hervormingen
Stichting OER heeft in de afgelopen periode een aantal hervormingen doorlopen. Het
voortbestaan van de stichting was op losse schroeven komen te staan. Het toenmalig
bestuur heeft met de universiteit om de tafel gezeten. Dit jaar willen wij graag voortbouwen
op de reeds gemaakte afspraken.
Onderwijs en ICT
Dit jaar richten wij ons op digitalisering van het onderwijs, een ontwikkeling die binnen alle
lagen van het Nederlandse onderwijs aandacht krijgt. Ook de Universiteit Utrecht is bezig
met de invoer van verschillende ICT innovaties ter verbetering van het hoger onderwijs.
De universiteit richt zich voornamelijk op het blended learning systeem. Het blended
learning systeem is een verzameling van tools waarbij er interactief les wordt gegeven en
vaker gebruik wordt gemaakt van ICT tools.
Met ons onderzoek willen wij achterhalen wat de student van deze hervormingen binnen
het onderwijs weet en hoe de student denkt dat blended learning zal helpen om zijn
leeruitkomsten te vergroten, maar ook hoe hij blended learning het liefste uitgevoerd ziet.
Dit onderzoek zal zowel kwantitatief als kwalitatief worden uitgevoerd en wij hopen dat er
een zo groot mogelijk respons wordt gegeven aan de oproep voor het invullen van de
vragenlijsten.
De resultaten van het onderzoek zullen wij tijdens het lustrum symposium presenteren en
wij hopen de universiteit een goede aanbeveling te kunnen doen naar aanleiding van onze
bevindingen.
Het wordt een spannend en leerzaam jaar voor ons bestuur en wij zullen jullie steeds goed
op de hoogte houden. Houd daarom onze Facebookpagina en website goed in de gaten! Heb
je suggesties of vragen? Je kunt ons altijd bereiken op info@stichting-oer.nl

