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Ogenschijnlijk rustig
April is een andere maand dan andere maanden. Het is af en toe onwaarschijnlijk rustig, de
tentamens zijn al geweest en de nieuwe vakken zijn nog niet begonnen. Maar aan de andere kant ben
ik – net als veel studenten – bezig met het schrijven van de bachelorthesis. En dat houdt nooit op,
zelfs niet in een onderwijsvrije periode. En bij de bachelorthesis hoort ook nog iets heel anders:
afstuderen! Dus deze maand moet er ook nog iets heel belangrijks gebeuren: het aanmelden voor de
master. Toch meer werk dan het lijkt… Ook bij OER lijkt het rustiger dan het is. Het eerste onderzoek
is zo goed als af, dus we kunnen onze tijd richten op het tweede onderzoek. Hoe het daarmee staat
lees je hieronder. Daarnaast zijn we druk bezig met het voorbereiden van het symposium, wat plaats
zal vinden op 27 mei. Ook hierover kun je in deze nieuwsbrief lezen. En ten slotte zijn we nog steeds
druk bezig met het zoeken naar een nieuw bestuur. Heb jij interesse? Kijk dan snel onder op deze
pagina! De deadline voor sollicitatiebrieven is op 15 april. Net als de deadline voor de
masteraanmelding overigens…
Namens het bestuur,
Eva van Venrooij, secretaris
Pre-mastertraject, een masterlijk traject?
Het tweede onderzoek van OER van dit jaar
gaat zoals een aantal van jullie misschien al
weten over pre-mastertrajecten. Het is een erg
actueel onderwerp waar veel bij komt kijken. Zo
is het nog maar de vraag of pre-mastertrajecten
blijven bestaan, en in welke vorm. Nogal
belangrijk dus!! Wat apart is, is dat er eigenlijk
erg weinig bekend is over pre-mastertrajecten:
hoeveel pre-masterstudenten zijn er? Wat
vinden ze van hun pre-mastertraject? En wat zijn
verbeterpunten? Wij willen met ons onderzoek
graag antwoorden vinden op dit soort vragen.
Het onderzoek begint nu echt te lopen. Er zijn
enquêtes afgenomen onder personen die
betrokken zijn bij pre-mastertrajecten (zoals
studieadviseurs en mastercoördinatoren). Er zijn
(en worden nog steeds!) enquêtes afgenomen
onder pre-masterstudenten. Én er is per faculteit
aan elke decaan de vraag gesteld hoe de

toekomst van de pre-mastertrajecten eruit ziet.
Al met al dus een zeer breed onderzoek, waarbij
we het liefst alle kanten belichten en alles te
weten komen. Binnenkort zullen we het afnemen
van de enquêtes af gaan ronden, en zullen de
resultaten berekend worden. Tot nu toe is een
bevinding dat er erg veel verschillen zijn met
betrekking tot pre-masters. Sommige faculteiten
zien de pre-mastertrajecten bijvoorbeeld het
liefst verdwijnen, terwijl andere faculteiten er juist
achter staan en ze willen verbeteren. Ook de
pre-masterstudenten
hebben
verschillende
meningen over hun pre-mastertraject: de één is
enorm tevreden, terwijl de ander zich een
‘onzichtbare student’ voelt! We zijn erg benieuwd
naar wat er uiteindelijk allemaal naar voren zal
komen! Als jij ook benieuwd bent naar de
resultaten van dit onderzoek: hou de
nieuwsbrieven in de gaten, en kom vooral naar
het symposium op 27 mei!

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!
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Een dagje met Eva
Donderdag is altijd weer een lastige dag… Om
9 uur college betekent namelijk vroeg opstaan.
En eerlijk gezegd ben ik dáár nou niet zo’n ster
in. Gelukkig woon ik op een halfuurtje fietsen
en hoef ik niet in de ochtendspits met de trein!
Het college valt deze keer wonderlijk genoeg
mee: het is lang niet zo saai als altijd. Na het
college ben ik in drie minuten op het kantoor in
Pnyx, waar we het onderzoeksrapport over
diversiteitbeleid door gaan nemen. Spannend,
want het is nu bijna klaar. Het meeste ziet er al
goed uit, maar hier en daar moeten nog wat
dingen herschreven worden. Na de bespreking
ga ik daar gelijk mee aan de slag en werk ik de
inleiding bij. Die moeten we later nog eens

doornemen, wanneer het hele rapport af is.
Dan kijk ik de mail na en beantwoord ik
dringende vragen. Dan is het alweer 17 uur en
ga ik snel de stad nog even in, om een
vriendinnetje te feliciteren, die op haar
verjaardag moet werken. En dan is het tijd voor
ons eerste bee-gee-emmetje: bestuursgezelligheids-momentje. We gaan met z’n
vieren uit eten! Al snel vliegen de doen-durf-ofde-waarheid-vragen over tafel en kom ik heel
wat te weten van mijn bestuursgenootjes…
Daarna wordt het toch tijd om naar huis te
gaan, want ook op vrijdag heb ik om 9 uur
college. En vroeg opstaan, dàt kan ik nog
steeds niet .

De ondergeschoven studenten?
Op de avond van dinsdag 27 mei wordt er in de Boothzaal (Uithof) een OER-gezellig symposium
georganiseerd in samenwerking met de Week van de Utrechtse Student (WUS), Uit in de Uithof en de
RAG-week. Deze avond zal in het teken staan van allochtone studenten en pre-masterstudenten: zijn
dit echt ondergeschoven studenten?
Tijdens dit symposium kun jij je ervaringen en meningen delen in een debat over pre-masters, wordt
een filmpje over allochtone studenten aan de UU vertoond en worden de onderzoeken ‘universiteit
versus diversiteit’ en ‘pre-mastertraject, een masterlijk traject?’ gepresenteerd. In de pauze kun je
onder begeleiding van muziek genieten van een hapje en drankje en is er aandacht voor de goede
doelen van de RAG-week.
De toegang is 0,- maar vergeet niet wat mee te nemen voor de goede doelen van de RAG-week!
Het programma ziet er als volgt uit:
18.30-19.00
Inloop met borrel
19.00-20.00
Filmpje over allochtone studenten aan de UU en presentatie van de
onderzoeksresultaten van ‘universiteit versus diversiteit’.
20.00-20.30
Pauze met muziek en borrel.
Inzameling voor goede doelen van de RAG-week.
20.30-21.30
Presentatie van de onderzoeksresultaten ‘pre-mastertraject, een masterlijk traject?’ en
debat over pre-masters en het Bachelor-mastersysteem
21.30-22.00
Uitloop met borrel
Wil je meer informatie? Kijk dan op de volgende websites:
Over het symposium:
www.oer.studver.uu.nl
Over de RAGweek:
www.utrecht.ragweek.nl
Over de WUS:
www.utrechtsestudent.nl
Over Uit in de Uithof:
www.uitindeuithof.nl

April
Genoemd naar “aperire”,
“openen” in het latijn.

Volgende maand
- Een dagje met ... Martine
- Wie is ... Arjen Segers?

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

