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Een tocht van 1000 mijlen begint met een enkele stap
Deze oude Chinese wijsheid wilde ik graag gebruiken voor de opening van deze eerste nieuwsbrief.
Misschien een beetje zweverig om zo een jaar te openen, maar hij is erg van toepassing voor ons als
nieuw bestuur: ook wij hebben een lange weg te gaan, maar stap voor stap zullen we dichter bij ons
doel komen. Beetje bij beetje beginnen voor ons de puzzelstukjes in elkaar te vallen, iets wat
herkenbaar zal zijn voor een ieder die aan iets nieuws begint. Ons bestuursjaar bij OER staat in het
teken van bewustwording en herrijzing, termen die ook niet misstaan in Chinese wijsheden. Wij willen
dit jaar vooral bereiken dat OER bekender wordt onder studenten, want het gaat natuurlijk in eerste
instantie om hen. Zij zijn degenen die onze enquêtes invullen en zij zijn hopelijk degenen die de
vruchten plukken van ons onderzoek. Het is zonde dat studenten zo weinig bewust zijn van wat zij
kunnen doen om hun onderwijs te helpen verbeteren en hoe zij invloed kunnen uitoefenen. Aan het
eind van dit jaar hopen wij, ongetwijfeld net als voorgaande besturen, dat meer studenten zich
betrokken voelen bij het onderwijs en bij het onderzoek dat Stichting OER uitvoert: bewustwording
van de student en verrijzing van OER. Dit alles natuurlijk zonder dat de kwaliteit van de onderzoeken
tekort wordt gedaan. Al met al zijn wij enorm gemotiveerd om onze tocht, ons bestuursjaar bij
Stichting OER, met succes te volbrengen en weer twee solide onderzoeken af te leveren. U hoort
ongetwijfeld snel weer van ons.
Elsemieke Laarman, Voorzitter
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Het neusje van de zalm op onderzoeksgebied
Onder de zinspreuk van ‘Het neusje van de
zalm op onderzoeksgebied’ wil Stichting OER
ook dit jaar twee grote onderzoeken doen naar
de kwaliteit van het onderwijs van de
Universiteit Utrecht. Na de start van ons
nieuwe bestuursjaar hebben we gebrainstormd
over
mogelijke
onderzoeksonderwerpen.
Daarbij moesten we goed voor ogen houden
dat de onderwerpen relevant, aantrekkelijk en
met name onderzoekbaar zouden zijn.
Onderwerpen
als
begeleiding,
studievoorzieningen en dergelijken passeerden
de revue. Gelukkig stond één onderwerp al
snel
als
een
paal
boven
water:
internationalisering. Het vorige bestuur (20082009) was hier helaas niet aan toegekomen.
Wij hopen ons in de eerste helft van ons
bestuursjaar met dit onderwerp bezig te
houden, omdat we het allen een leuk en
interessant onderwerp vinden. Het is immers
opvallend te noemen dat de uitstroom van
Utrechtse studenten naar het buitenland minder
is dan de instroom van de buitenlandse
studenten. Vooral als je het streven van de
overheid in je achterhoofd houdt: bouwen aan
een kenniseconomie. Het vaststellen van een
tweede onderwerp was lastiger, maar we
willen toch graag een tipje van de sluier
oplichten. Na contact te hebben gehad met een
beleidsadviseur Onderwijs van de Universiteit,
Felipé Salve, neigen we op dit moment naar
het onderwerp: Masteraanbod. Dit onderwerp
is echter nog onder voorbehoud en moet nog
verder uitgewerkt worden. Laten we zeggen:
het begin is er.
Het vorige bestuur merkte dat Stichting OER
wel wat meer bekendheid mocht krijgen onder
de andere besturen en de studenten en hebben
daarom voor dit bestuursjaar een nieuwe
functie in het

leven geroepen: P.R/Algemeen Bestuurslid.
Zoals u onder het kopje ‘Voorstelrondje’ heeft
kunnen lezen, heeft Ashni deze functie op zich
genomen. Ze is de afgelopen weken druk bezig
geweest met het ontwerpen van onze
visitekaartjes met daarop ons nieuwe logo.
Daarnaast zijn de constitutiekaartjes gedrukt en
liggen ze klaar om verstuurd te worden. Ze zijn
dus onderweg. Ook vonden we dat de website
wel een make-over kon gebruiken. Voordat er
nu massaal naar de website doorgeklikt wordt,
er wordt op dit moment nog hard gewerkt aan
het nieuwe design. We hopen dat dit nieuwe
design binnen een aantal weken de lucht in
kan. Meer daarover in de volgende
nieuwsbrief.
Anna-Marie, Onderzoekscoördinator

Op- of aanmerkingen?
Voor op -of aanmerkingen kunt u mailen naar
oer@studver.uu.nl. Ook vragen of ideeën zijn
van harte welkom.
Mocht u deze nieuwsbrief in het vervolg niet
meer van ons willen ontvangen, stuur ons dan
een mail met uw gegevens.
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