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Het jaar zit er bijna op!
Het is ongelofelijk, maar waar. Ons bestuursjaar zit er bijna weer op. Wij mogen terugkijken op een
druk, maar ook mooi en leerzaam jaar. Dit jaar was het 5e lustrum van Stichting OER en wij hebben
dit gevierd door één groot onderzoek met een uniek onderzoeksdesign op te zetten en uit voeren.
Wij hebben in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar blended learning
en naar de mening van de student hierover.
Het onderzoek
Op dit moment zijn wij hard bezig de laatste hand te leggen aan ons onderzoeksrapport. Afgelopen
woensdag, 18 juni hebben wij tijdens een 24-uurs meeting onze resultaten mogen presenteren aan
de Universiteit Utrecht. De factsheet van deze presentatie is toegevoegd als bijlage in de mail.
Presentatie aan studenten en geïnteresseerden zal plaatsvinden tijdens het gezamenlijk symposium
van Stichting OER en de universiteit in september 2014.
Nieuw bestuur
In de tussentijd hebben er sollicitatiegesprekken plaatsgevonden en mogen wij het nieuwe bestuur
van het collegejaar 2014-2015 aan jullie voorstellen. Het bestuur zal komend jaar bestaan uit vijf
leden, allemaal student aan de Universiteit Utrecht.
Het nieuwe bestuur stelt zich voor:
Maaike Henken: voorzitter
Céline Olsthoorn: secretaris en penningmeester
Alésha ten Berge: onderzoekscoördinator
Hanne van Rooijen: onderzoekscoördinator
Jetske Steenstra: onderzoekscoördinator
Wij hebben gekozen voor een vijfkoppig bestuur met drie onderzoekscoördinatoren, omdat wij het
dit jaar als positief hebben ervaren het onderzoek met z’n drieën uit te voeren.
Afsluiting
Dit is de laatste officiële nieuwsbrief van ons bestuur voor dit jaar. Er zal nog een korte update volgen
over de publicatie van ons eindrapport en het symposium, maar voor nu willen wij jullie allemaal
heel hartelijk bedanken voor jullie steun en belangstelling in onze Stichting. Wij hopen dat jullie allen
de Stichting blijven volgen en steunen. Wij zijn nog steeds te volgen via de website en Facebook en
voor vragen en/of suggesties kun je ons altijd nog bereiken op info@stichting-oer.nl

