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Jaargang 20, nummer 1
Beste vrienden van OER,
Vers van de pers: de eerste nieuwsbrief van het twintigste bestuur van Stichting OER. We zijn
nu al enige tijd bezig om er een mooi jaar van te maken.
In deze nieuwsbrief zullen we eerst vertellen hoe het ons de afgelopen weken is vergaan.
Daarna zal ingegaan worden op de twee onderzoeken van dit jaar:
“Arbeidsmarktvoorbereiding” en “Internationalisering. Tenslotte zal Marieke Jansen de spits
afbijten als voorzitter van het bestuursjaar 2008-2009 en zich voorstellen.
Een nieuw onderzoeksjaar zou niet mogelijk zijn zonder een nieuw bestuur! Zo zal Marieke
Jansen met haar enthousiasme en inzet het bestuur gaan leiden. Lotte Harends is dit jaar de
secretaris en zal dan ook de contactpersoon zijn. Eleanor van Beusekom zal als penningmeester
de rekensommen op zich nemen en Marieke Marsman zal als onderzoekscoördinator de
leiding over de onderzoeken hebben.
Tot slot nog een nieuwtje: in 2009 zal Stichting OER de heuglijke leeftijd van 20 bereiken en is
er dus reden voor een lustrumfeest. Maar wat dat inhoud… zal in een latere nieuwsbrief
duidelijk worden…!

Het bestuur
Something old, something new..
Het nieuwe bestuur heeft zijn intrede
gedaan. En dat betekent dat ook wij,
vermoedelijk net als onze voorgangers, het
“veel” beter willen doen, en “veel” grootser
willen aanpakken. We hebben veel
feedback gevraagd en ook gekregen. Dit
heeft ertoe geleid dat sommige dingen
compleet nieuw zijn, en sommige dingen
het oude zijn gebleven.
Op dinsdag 9 september hadden we
een inwerkdag door het oude bestuur. Die
begon met een toets over het
besturenhandboek dat we enige weken
daarvoor met de post thuisgestuurd hadden
gekregen. Gelukkig slaagde iedereen dus
kon begonnen worden met de werkelijke
overdracht.
De volgende dag stonden we rond half twee
met het oude en nieuwe bestuur voor het
bestuursgebouw voor het gesprek met
Felipe Salve. Hij zou ons verder helpen om
de onderzoeksonderwerpen te bekijken en
de haalbaarheid vast te stellen. Na een

vlotte en zeer goede brainstormsessie
kwamen er twee onderzoeken uit; 1)
stagemogelijkheden in de bachelorfase, en
2)
internationalisering.
Vol goede moed zijn we ons projectplan
verder uit gaan werken.
Die week was OER-week: de volgende dag
hadden we ’s avonds een etentje bij de
popocatepetl met het oude en nieuwe
bestuur voor de officiële sleuteloverdracht.
Na een fijne avond zijn we vroeg onder de
wol gekropen. Het was een drukke week
die nog niet ten einde kwam want de dag
daarop was opruimdag op Pnyx. Flink
soppen, oude troep de deur uit, en koekjes
erbij.
Naast dit harde werken was er natuurlijk
ook ruimte voor de sociale kant van een
bestuursjaar; zo maakten we onze eerste
constitutieborrel mee en leerden de andere
nieuwe besturen kennen.
We sloten de eerste verkenningsfase
af met een gesprek bij Carla Kuijpers. Dit
gesprek hebben we als zeer prettig ervaren,

Nieuwsbrief Stichting OER
Jaargang 1, nummer 1
omdat het goed is als iemand met een
kritische blik naar de onderzoeken kijkt.
Hierdoor hebben we de aandacht van het
eerste onderzoek naar stagemogelijkheden
in de bachelorfase veranderd naar een
onderzoek naar arbeidsmarktvoorlichtingen
voorbereiding
(afgekort:
arbeidsmarktvoorlichting). We nemen
hierbij
wel
het
deel
van
de

stagemogelijkheden mee bij het deel
“arbeidsmarktvoorbereiding”.
Tenslotte zijn er meer nieuwe
dingen: om onze contacten beter te kunnen
onderhouden hebben we de OER-hyves
opnieuw opgestart en elke dag melden zich
nieuwe mensen aan! De nieuwsbrief blijft
erin, maar met kleine aanpassingen.

Arbeidsmarktvoorlichting

Internationalisering

Het eerste onderzoek van Stichting OER
zal gaan over arbeidsmarktvoorlichting en –
voorbereiding.
Ook al zitten we met dit onderzoek nog in
de beginfase, er zijn al een aantal
interessante dingen over te zeggen.
Even
een
korte
introductie.
Na het behalen van een bachelordiploma,
wordt geadviseerd om een aansluitende
master te gaan volgen. Met een masterbul
op zak, zal er uiteindelijk naar werk gezocht
worden. Echter, zijn de masterstudenten
voorbereid op de arbeidsmarkt? Hoe wordt
de voorlichting en de voorbereiding op de
arbeidsmarkt ervaren door studenten van
verschillende
studiejaren?
En wat onderzoeken we dan?
We onderzoeken wat studenten verwachten
van de arbeidsmarktvoorlichting en
voorbereiding door de Universiteit Utrecht.
Hiernaast kijken we of ze een stage in de
bachelorfase belangrijk vinden, en of ze
eventueel hierdoor studievertraging zouden
willen oplopen.
Op dit moment zijn we druk bezig met de
enquete te maken hiervoor en wordt het
bijeensprokkelen van informatie over
arbeidsvoorbereiding en – voorlichting
afgerond. De nodige brainstormsessies
komen hieraan te pas en onze emailboxen
zitten bomvol. We zijn benieuwd wat straks
de resultaten van de studenten zullen zijn.
Houd de komende maanden de
nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te
blijven van de ontwikkelingen van dit
onderzoek!

Het tweede onderzoek van Stichting OER
gaat over internationalisering. Dit door
Felipe Salve aangedragen onderwerp werd
al direct met enthousiasme door ons
ontvangen.
Even
een
kleine
inleiding:
Door globalisering wordt de wereld steeds
kleiner. Hierdoor is het makkelijker voor
studenten geworden om hun kennis via
buitenlandstages en door vakken te volgen
aan
buitenlandse
universiteiten,
te
verbreden en/of te verdiepen. Daarnaast
vergroot een studieperiode in het
buitenland de kansen op de arbeidsmarkt.
Volgens een schatting is het huidige aantal
Nederlandse studenten in het buitenland
momenteel de 20.000 gepasseerd. Echter,
het aantal buitenlandse studenten in
Nederland is ruim 2,5 keer zo veel dan het
aantal Nederlandse studenten die in het
buitenland gaan studeren.
Wat willen wij gaan onderzoeken?
Vanuit Onderwijs en Onderzoek komt de
vraag wat de overwegingen van studenten
zijn om wel of niet in het buitenland te gaan
studeren. Benutten zij de optie om te gaan
studeren in een ander land of lopen zij
vroegtijdig tegen barrières aan waardoor ze
hun plannen afbreken? We gaan hier
specifiek naar kijken welke rol de
Universiteit Utrecht hierin speelt.
Dit onderzoek zal in januari zijn intrede
gaan doen. Toch hebben we al zeer
positieve reacties ontvangen van een brede
groep studenten die meedenken over wat er
verbeterd kan worden, en waar zijzelf
tegenaan zijn gelopen. We verwachten met
dit onderzoek een goede response te
krijgen! Ook hierbij: blijf de nieuwsbrief in
de gaten houden voor de laatste updates!
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Wie is... Marieke (J.)?
(J.)?

Oktober

Stel jezelf eens voor!
Aangenaam! Ik ben Marieke Jansen, 24 jaar en studeer
Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht. Hiervoor heb ik verloskunde gedaan, maar na
de ontdekking van operante conditionering heb ik de
overstap gemaakt naar de universiteit. Al in het begin
van 2008 heb ik kennisgemaakt met Stichting OER, en
ben blij dat ik de voorzitter mag zijn van dit bestuur!
Mijn opleiding kan ik hierbij perfect combineren, zo
heb ik ontdekt dat koekjes en thee een goede positieve
bekrachtiging is voor een dagje opruimen op Pnyx ;).

En verder?
Als trotse Brabantse ga ik regelmatig terug naar “ons
pap en mam”. Dit combineer ik met tripjes naar
Amerika! Daarnaast werk ik bij verschillende
kinderdagverblijven in Utrecht waar ik even tot rust kan
komen van al het denkwerk.

De naam komt van het
Latijnse octo voor acht.
Oktober was de achtste maand
van het jaar, omdat ten tijde
van de Romeinen het jaar in
maart begon.

Volgende maand:
• Hoe ver staan we met
het eerste onderzoek?
• Wie is… Lotte Harends?

Stof tot nadenken
Ik denk vooral na over hoe de aankomende maanden
eruit zullen gaan zien, en wat er op ons afkomt. En
natuurlijk: hoe kan ik in dit alles mijn steentje
bijdragen?

OER?
Nu al een verrijking, heb het ontzettend getroffen met
mijn medebestuursleden en kijk er naar uit in dit
lustrumjaar te gaan knallen!
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