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De kroon
Eindelijk is het zover! In mei gaat het eindelijk gebeuren! Hier hebben we al die maanden naar toe
geleefd en gewerkt. Deze maand wordt de kroon op ons werk eindelijk gezet. Ik heb het hier uiteraard
over ons langverwachte symposium! Dat zal op de avond van 27 mei plaatsvinden. En jullie zijn
natuurlijk allemaal uitgenodigd, zodat jullie kunnen zien waar wij dit jaar allemaal mee bezig zijn
geweest. Het beloofd een spannende avond te worden, want er vinden niet alleen discussies plaats
over de onderwerpen van onderzoek, maar ook de resultaten van het pre-masteronderzoek zullen
deze avond voor het eerst gepresenteerd worden. Ben jij dus van mening dat de pre-mastertrajecten
beter, anders of sneller moeten? Laat het horen op 27 mei! En als je een mening hebt over het
diversiteitbeleid, kom naar het symposium! Maar ook als je benieuwd bent wat anderen hierover te
zeggen hebben, ben je natuurlijk van harte welkom. Het programma staat al op
www.oer.studver.uu.nl, maar krijg je ook binnenkort toegezonden op je mail.
Namens het bestuur,
Eva van Venrooij, secretaris
Hersenspinsels – door Stephanie
Ik heb een tas bij. Irriteer jij je nu aan deze
eerste zin? Voel je de neiging om ‘bij me’ te
zeggen? Ik niet, ik vind namelijk dat dat extra
woord niets toevoegt. In deze tijd van zo efficiënt
mogelijk werken, “ tijd is geld ”, denk ik dat we
sommige zaken wat beter moeten overwegen.
Wanneer je met een uitspraak hetzelfde over
kan brengen met behulp van minder woorden,
dan lijkt me dat het meest efficiënt. Het woordje
‘me’ heeft hier bepaald geen toegevoegde
waarde. Ik kan mijn tas namelijk niet bij jou
hebben, of bij haar. Ik kan mijn tas alleen bij
mezelf hebben, dus waarom zou datgene wat al
duidelijk is nog een keer gezegd moeten
worden? Waarschijnlijk zijn er nu veel mensen
die denken: ja maar…..- het is nu eenmaal zo, het is een wederkerend voornaamwoord, - er zal
vast wel een reden voor zijn, enzovoorts. Taal is

nou eenmaal iets dat altijd in ontwikkeling is, dus
waarom zou je iets zo laten alleen maar omdat
het ooit is bedacht? Wanneer iemand mij kan
overtuigen van het nut van dat extra woord hoor
ik het natuurlijk graag, maar ik blijf voorlopig bij
mijn ‘standpunt’. Het enige nadeel aan mijn
standpunt is echter dat ik toch steeds weer wordt
verbeterd, terwijl ik het expres zo zeg, bewust, ik
heb er een reden voor. Vaak zeg ik dan: ‘nee ik
heb het niet bij me, ik heb het bij jou’ maar dat
vinden mensen vaak een beetje vreemd.
Misschien, als jij het met mijn beredenering eens
bent, kun je meehelpen door dit extra woord niet
meer te gebruiken, of in ieder geval door
mensen die dit woord niet gebruiken niet te
verbeteren. Of door deze column overal mee
naar toe te nemen, en dan te zeggen: ik heb een
column bij, punt.

Enthousiaste parttime onderzoeker (student) gezocht!

Stichting OER zoekt een parttime onderzoekscoördinator voor het studiejaar 2008-2009. Stichting OER
is een studentenorganisatie die door middel van wetenschappelijk studentenonderzoek
onderwijsaspecten en onderwijskwaliteit onder de loep neemt.
Onderzoekscoördinator houdt in:
- hoofdverantwoordelijk voor onderzoek in teamverband
- een vette plus op je CV
- geen studievertraging, wel bestuursbeurs
- een lustrumfeest organiseren
- belangrijke UU-bestuurders leren kennen
- een jaar vol leuke ervaringen
- ervaring krijgen op het gebied van onderzoek

Kijk voor meer informatie op www.oer.studver.uu.nl!

Nieuwsbrief Stichting OER
Jaargang 1, nummer 5

Een dagje met Martine
Dinsdagochtend, 07.00 uur, vroeg maar niet
als je een tentamen hebt. Snel douchen,
aankleden en toch nog even de laatste dingen
doornemen. Met een gerust gevoel pak ik mijn
fiets en race ik in een snel tempo langs het
Juliana Park richting de stad om daar mijn
tentamen Bedrijfseconomie te maken. Ik
studeer Hotel- en Eventmanagement aan de
Hoge School TIO. Na anderhalf uur inspannen
(het was een goede eerste poging), heerlijk op
een terrasje gezeten om te vieren dat dit
tentamen voorbij is. Na een aantal drankjes en
een goede lunch, snel naar het Pnyx om daar
Marije op te halen. Het plan is om naar de
Uithof te gaan en daar foto’s te maken van
studenten. Dit om onze PowerPoint presentatie
op te fleuren. Tijdens het aankomende

symposium presenteren we twee onderzoeken
die met de foto’s meer kracht moeten krijgen.
Veel leuke reacties van de studenten, toch
komen Marije en ik tot de conclusie dat de
gemiddelde student erg ijdel is en graag de
foto even ‘checkt’. Na twee uurtjes, met
ongeveer 150 verschillende portretfoto’s,
houden we het voor gezien. Thuisgekomen
spreek ik met mijn drie huisgenootjes af dat we
de avond omdopen in een ‘huisavond’. Lekker
buiten in de tuin eten, de nodige net5-series
kijken, en daarna weer heerlijk borrelen in de
tuin met kaarsjes, dekens en verhalen over de
meest uiteenlopende onderwerpen. Het wordt
aardig laat en met een tevreden gevoel klim ik
mijn twee-persoonshoogslaper in. Kon elke
dag maar zijn zoals vandaag!

Wie is … Johan van Strien?
Wie ben je?
“Mijn naam is Johan van Strien, 26 jaar oud alweer en afkomstig uit het
dorpje Oosteind in Noord-Brabant. Nadat ik 2004 ben afgestudeerd ben als
vertaler Frans/Engels aan de Vertaalacademie in Maastricht ben ik dat zelfde
jaar begonnen aan de bacheloropleiding Onderwijskunde aan de UU. Deze
ga ik (als alles goed gaat) in juli van dit jaar afronden. Naast mijn studie werk
ik als student-assistent voor een aio bij Onderwijskunde en probeer ik zo nu
en dan ook iets anders te lezen dan enkel studieboeken. Ook ben ik de
afgelopen jaren actief geweest in de studenteninspraak.”
Wat geeft je stof tot nadenken?
“Momenteel is dat vooral mijn bachelorthesis, maar met het eind van mijn bachelor en het begin van
mijn master in zicht begin ik ook steeds meer na te denken over het leven na de studie.”
Wat heb je met Stichting OER?
“Ik ben in het collegejaar 2005-2006 in aanraking gekomen met Stichting OER op een borrel waar ik
als bestuurslid van VOCUS, de studievereniging van Onderwijskunde, aanwezig was. De activiteiten
van het OER spraken me aan en ik heb in dat jaar onder meer als vrijwilliger gewerkt op het
symposium. Dat beviel me zo goed dat ik besloot te solliciteren naar een bestuursfunctie binnen het
OER. Met succes: in 2006-2007 was ik onderzoekscoördinator en dit jaar neem ik plaats in de Raad
van Advies.”
Vul aan: OER…
“Is een geweldige ervaring. Stichting OER is een unieke organisatie die belangrijk en interessant werk
doet voor de UU en waarvan je een hoop kunt leren. Ik heb zelf in ieder geval goede herinneringen
over gehouden aan mijn jaar als OER-bestuurslid.”
Mei
Mogelijk genoemd naar “Bona
Dea”, de Romeinse godin van
vruchtbare aarde.

Volgende maand
- Een verslag van het
symposium!
- Een dagje met ... Marije

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

