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Vakantie?!
Na het overweldigende succes van afgelopen dinsdag, zijn we als bestuur al helemaal in de
vakantiestemming! Maar ondanks dat staat ook deze maand weer het nodige op het programma. Zo
hebben we over een paar weken een middag gepland met het nieuwe bestuur, zodat zij kunnen
beginnen met hun bestuursjaar en moeten wij ons eigen jaar gaan afronden. Een jaar waarop we in
volle tevredenheid kunnen terugkijken én een jaar waarin we een prachtig symposium hebben kunnen
organiseren. Als je niet bij het symposium was, kun je in deze nieuwsbrief lezen hoe het is geweest.
Daarnaast kun je lezen hoe het ervoor staat met het tweede onderzoek, waarvan afgelopen dinsdag
de resultaten voor het eerst bekend zijn gemaakt.
En omdat we zoals gezegd al helemaal in andere sferen verkeren (met name witte stranden met
wuivende palmbomen), laten we het voor deze keer daarbij. Helaas lopen we dus geen dagje mee
met Marije, want die heeft afgelopen week genoten van een welverdiende rust.
Namens het bestuur,
Eva van Venrooij, secretaris
Pre-mastertraject, een masterlijk traject?
Is een pre-mastertraject wel een Masterlijk
traject? Wie zijn nu eigenlijk de premasterstudenten? En wat vinden zij van hun
pre-mastertraject? Allemaal vragen die wij
hebben onderzocht met het tweede onderzoek
van OER van dit studiejaar, een onderzoek
wat nu dus bijna is afgerond! Het is een
exploratief onderzoek geworden, er was
namelijk nog zeer weinig bekend over de premastertrajecten aan de UU! Hierdoor hebben
wij ook vragen gesteld aan rector Hans Stoof,
aan de decanen, en aan de studieadviseurs en
mastercoördinatoren die betrokken waren bij
de pre-mastertrajecten. En natuurlijk niet te
vergeten de pre-masterstudenten! Enkele

opmerkelijke resultaten: pre-masterstudenten
vinden de inhoud van het traject boeiend, maar
vinden wel dat er erg weinig informatie over de
trajecten
beschikbaar
was.
Enkele
verbeterpunten die de studenten aangaven:
betere
organisatie,
meer
contact
en
begeleiding,
en
meer
aandacht
voor
academische vaardigheden. Het beknopte
verslag
was
verkrijgbaar
tijdens
het
symposium van 27 mei (zie elders in deze
nieuwsbrief!). Wij gaan komende weken hard
aan
de
slag
met
een
uitgebreid
onderzoeksverslag, wanneer je hier interesse
in
hebt:
stuur
een
mailtje
naar
oer@studver.uu.nl, of hou de website
www.oer.studver.uu.nl in de gaten!

Het symposium, een impressie
Een spannende avond, waar we met het gehele bestuur een tijd naartoe hebben geleefd is nu alweer
voorbij! Dinsdagavond 27 mei was het zover: het symposium van Stichting OER, waar we de
onderzoeksresultaten van de twee onderzoeken hebben gepresenteerd, daar gaat het uiteindelijk om!
Het was een zeer geslaagde avond:
Vanaf 19.00 uur was er inloop met hapjes en drankjes, een gezellig bandje op de achtergrond, de
eerste gast was er al voor 19.00uu, een goed begin dus! Om 19.30 uur begon het dan echt: Sjoerd
Hilarius, in het dagelijks leven radio- en televisiepresentator, maar op deze avond had hij speciaal
voor Stichting OER zijn nette blouse en pantalon aangetrokken, opende de avond. Marije had de eer
om als eerste te presenteren: de resultaten van het onderzoek ‘Diversiteit versus Universiteit’. Erg
actueel en boeiend, zoals ook tijdens de discussie met de zaal te merken was! De rode
(tegen/oneens) en groene (voor/eens) bordjes zorgden voor betrokkenheid van het publiek. Na een
tijdje geluisterd, gezeten en gediscussieerd te hebben, waren de armen toch wat moe geworden van
het omhooghouden van de bordjes: tijd voor ontspanning! Hapjes, drankjes en gezellige muziek. De
tijd ging snel, het was alweer 20.45 uur: tijd voor de tweede presentatie van de avond over de
resultaten van het onderzoek ‘Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?’door Stephanie. Hierna volgde
een levendige paneldiscussie, waarbij ook het publiek niet stil was. Rode en groene bordjes werden
omhooggehouden, mensen werden aangesproken door Sjoerd: ‘waarom een groen bordje?!’.
Iedereen had nog lang door kunnen discussiëren, maar om 21.30 uur was het dan toch echt tijd voor
ontspanning. Het was alweer voorbij! Veel mensen bleven nog gezellig naborrelen en genoten van de
muziek, onderzoeksverslagen werden meegenomen en meningen uitgewisseld. De tijd vloog voorbij,
voor we het wisten was het al na 22.00 uur, en om 22.30 uur ging het gebouw dicht: snel opruimen
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dus! Wij van Stichting OER hebben een erg leuke avond gehad, en zijn blij dat er zoveel
geïnteresseerden op af zijn gekomen, een mooie ‘afsluiter’ van het jaar! Bedankt iedereen!

Juni
Genoemd naar Juno, de
vrouw van Jupiter en godin
van het licht en leven.

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

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