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De lente begint
Na februari ben ik altijd weer blij als maart begint: het wordt echt weer lente! Nu kun je met het huidige
klimaat ook in februari al niet echt meer spreken van winter, maar in maart begint het nieuwe leven
toch echt weer! Zo ook bij Stichting OER. In februari hebben we met een zeer goed verlopen
presentatie het eerste onderzoek afgerond – waarover je meer kunt lezen onder op deze pagina – en
vanaf vandaag beginnen we met het verspreiden van de enquêtes voor het tweede onderzoek: nu
begint het echte werk! Dus wanneer je een pre-masterstudent bent zul je ons deze maand zeker nog
tegenkomen.
En niet alleen wat betreft onderzoeken gaan we weer een nieuwe fase in, want hoewel we nog
midden in een onderzoek zitten, gaan we deze maand ook beginnen met het zoeken naar een nieuw
bestuur. Ons bestuursjaar zal niet eeuwig duren helaas, dus een nieuw bestuur is noodzakelijk voor
Stichting OER. Gelukkig is het zó leuk om te besturen dat het waarschijnlijk niet moeilijk zal zijn een
enthousiast nieuw bestuur samen te stellen. Zeker niet als je bedenkt dat Stichting OER volgend jaar
twintig jaar bestaat: tijd voor een feestje! Wanneer je meer wilt weten over een bestuursjaar bij
Stichting OER, kijk dan snel op pagina 2, daar worden alle voordelen van een bestuursjaar nog eens
onder elkaar gezet.
Namens het bestuur,
Eva van Venrooij, secretaris
Een dagje met Stephanie
Maandagochtend, half negen: de nieuwe week is
weer begonnen… Eerst even snel douchen,
brood smeren en dan naar de metro. De
metro?? Ik woon sinds kort in Rotterdam, ik reis
dus heel wat af! Om 10.00 ben ik op Utrecht
Centraal en loop eerst even naar de Albert Heijn.
Morgen hebben we namelijk een pandborrel in
Pnyx, en ik had beloofd wat te drinken te halen.
Het worden 2 pakken sap en cola, aangezien
iedereen waarschijnlijk bier en wijn meeneemt.
Dan stap ik weer op de bus en ben om 10.15 op
kantoor, Eva is er dan ook al, gezellig! Ik ga
even
aan
het
werk,
mailtjes
lezen,
beantwoorden, aan de enquête voor het premaster onderzoek werken… Om 11.30 vertrek ik
weer, even naar school: een basisschool
welteverstaan! Ik werk namelijk regelmatig als

overblijfjuf op een basisschool in Utrecht, erg
leuk om te doen! Om 13.30 ben ik weer terug op
kantoor, mails lezen, beantwoorden en even
voorbereiden voor de vergadering. Om drie uur
zitten we allemaal rond de tafel, gezellig met een
kopje thee erbij en koekjes. De vergadering
verloopt snel en gestructureerd, om half vijf zijn
we uitvergaderd. Ik ga er meteen weer vandoor,
heb namelijk om vijf uur weer college op de
Uithof. Conflicthantering en Mediation, erg
boeiend vak! Na de eerste helft van het college
ga ik naar huis, kan ik nog even lekker wat eten
voordat Ugly Betty komt. Een beetje fout maar
dat kijk ik dus elke week, even lekker
ontspannen. Rond elf uur vind ik het wel weer
genoeg geweest en ga ik slapen, morgen weer
een dag!

Presentatie diversiteitbeleid
14 februari 2008. De kaarsen zijn aangestoken, lekkere hapjes staan op tafel en de wijn wordt
opengemaakt. Een romantisch avondje? Nee! Stichting OER presenteert de resultaten van het eerste
onderzoek aan een selecte groep genodigden. Na de koffie en thee, schuiven de mensen aan om
naar Marije te luisteren die de opzienbarende resultaten presenteert. Biculturele studenten voelen zich
net zo thuis op de universiteit en lopen tegen dezelfde problemen aan als monoculturele studenten, of
liever gezegd: ze lopen net zo min tegen problemen aan. Met andere woorden: de Universiteit Utrecht
is goed bezig op het gebied van diversiteit!
Na de presentatie worden nog drankjes en hapjes geserveerd en wordt druk nagepraat over het
onderwerp en de resultaten van ons onderzoek. We krijgen veel lovend commentaar en iedereen gaat
tevreden naar huis. Een goede generale voor het symposium!

Het symposium zal zijn op de avond van dinsdag 27 mei,
in de Boothzaal in de Universiteitsbibliotheek!
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Voorzitter worden?

Of een van de andere functies binnen het bestuur van Stichting OER bekleden? Dat kan!
Voor het jaar 2008-2009 zoeken wij een nieuw parttime bestuur! Heb je interesse in een van de
functies, kijk dan voor meer informatie op www.oer.studver.uu.nl of mail je vragen naar
oer@studver.uu.nl. Je kunt ook direct je sollicitatiebrief en CV opsturen naar: Stichting OER
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht
We willen je sollicitatiebrief graag vóór 15 april binnen hebben!
Waarom? Daarom!
Het doen van een bestuursjaar kent vele
voordelen. Behalve vele voordelen voor de
organisatie waar je in het bestuur gaat, heeft een
bestuursjaar doen ook veel voordelen voor
jezelf.
Allereerst krijg je tijdens een bestuursjaar veel
nieuwe contacten. Stichting O.E.R. werkt veel
samen met belangrijke bestuursleden van de UU
en besturen van andere studentenorganisaties.
Zo dronk het O.E.R. bestuur afgelopen dinsdag
nog een drankje met Rector Magnificus Hans
Stoof, kennen we inmiddels de weg in het
bestuursgebouw van de UU en zie je op
trainingen van USF (onze buren) weer veel
mensen uit het besturenwereldje. Binnen het
Pnyx (waarin ook ons kantoor zit) leer je ook
veel mensen kennen. Op de pandborrel spreek
je de secretarissen, penningmeesters en
voorzitters van de andere besturen in het pand
die je dagelijks groet in de gangen.
Verder doe je tijdens een bestuursjaar ook heel
veel ervaringen op! Je maakt plechtige
bijeenkomsten mee zoals de opening van het
academisch jaar, en ook minder plechtige
bijeenkomsten zoals constitutieborrels, feestjes
en lunches. Maar je doet ook ervaring op met
onderzoek doen en het presenteren en
publiceren van de resultaten. Je leert hoe je
evenementen organiseert, wat er allemaal om de
hoek komt kijken bij PR, vergaderingen en
notulen. Ten slotte ga je ook
een
sollicitatieprocedure voor een nieuw bestuur
organiseren, waarbij het natuurlijk heel leuk is

Maart
Genoemd naar de Mars,
god van de oorlog.

om bij een sollicitatie eens aan de andere kant
van de tafel te zitten!
Een
bestuursjaar
hoeft
ook
geen
studievertraging op te leveren, je kunt het in de
meeste gevallen zo combineren dat je studie er
gewoon naast kan! Daarbij krijg je voor een
bestuursjaar
bij
Stichting
O.E.R.
een
bestuursbeurs, dat is een vergoeding voor de tijd
die je in het bestuurswerk stopt! Ook heb je een
jaar lang een kantoor in hartje Utrecht tot je
beschikking. Hier kun je vergaderen, je huiswerk
en je bestuurswerk doen. Een bestuursjaar bij
Stichting O.E.R. loopt gelijk aan een studiejaar,
je zit er dus niet jaren aan vast.
De laatste en belangrijkste reden om een
bestuursjaar te doen is omdat het heel goed is
voor je CV. Als je je wilt onderscheiden van de
rest is het heel belangrijk om een bestuursjaar te
doen. Een voorbeeld: Je bent psychologiestudent en later wil je aan de slag als
psychotherapeut. Om psychotherapeut te
worden moet je een opleiding doen waar jaarlijks
maar 150 plekken voor zijn, terwijl er ongeveer
2200 afgestudeerde psychologie-studenten per
jaar zijn! Al deze studenten hebben de juiste
vooropleiding (je hebt immers psychologie
afgemaakt), dus hoe ga je jezelf onderscheiden?
Een quote van het psychologie-forum: “Ik
solliciteer nu 2 maanden en ik word het steeds
net niet aangenomen omdat elke keer iemand
met net iets meer ervaring de plek voor mijn
neus wegkaapt.” Dit kan je dus voorkomen. Zet
een bestuursjaar op je CV!

Volgende maand
- Een dagje met ... Eva
- Het tweede onderzoek
- Wie is … Eveline Weenink?

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Mail naar oer@studver.uu.nl.

Vragen of opmerkingen?
We horen het graag!
Mail naar: oer@studver.uu.nl

Stichting OER
Achter Sint Pieter 25
3512 HR Utrecht

