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Beste vrienden van OER,
December is aangebroken; de maand met de minste uren daglicht, kou, sinterklaas en kerst. De eerste
bekers glühwein zijn genuttigd, de straten van Utrecht zijn verlicht en de kerstlampjes op kantoor
hebben ook al mogen schijnen. De afgelopen paar maanden hebben bij ons vooral in het teken gestaan
van planning, nieuwe contacten maken en vooronderzoek verrichten. We hebben tal van borrels
mogen bezoeken van collega-besturen en vele vergaderingen gehouden. Hiernaast hebben we
natuurlijk elkaar beter leren kennen, veel gelachen en een positieve eerste evaluatie gehad. De eerste
stap is gezet. Maar december is voor ons een belangrijk punt in het jaar, nu verschuift onze aandacht
van de planning voor de eerste keer naar de uitvoering van het onderzoek. We zijn druk bezig geweest
met de voorbereidingen en gaan nu bij de faculteiten langs om colleges te bezoeken en de mening van
studenten te peilen over het eerste onderwerp: internationalisering. Wij willen jullie allemaal vast fijne
feestdagen wensen en een goede jaarwisseling, wij hopen dat 2010 een prachtig jaar wordt voor OER
en natuurlijk ook voor u.
Namens het bestuur,
Phine Hillebrand de Vries, Secretaris & Penningmeester

Onderzoeksvoortgang OER
In de vorige editie van de OER-nieuwsbrief
was er nog enige onduidelijkheid over de
onderzoeken die Stichting OER dit studiejaar
zal uitvoeren. Zo was het onderwerp van het
tweede onderzoek nog niet definitief. Nu we al
enkele maanden bezig zijn als bestuur, is meer
bekend over de onderzoeken, vooral de eerste.
Het eerste onderzoek heeft als onderwerp
internationalisering
en
de
tweede
masteraanbod.
Nadat onze eerste nieuwsbrief was verschenen,
zijn wij druk bezig geweest met het
voorbereiden van ons eerste onderzoek. Zo
hebben wij ons verdiept in de basisaspecten
van het uitvoeren van onderzoek, maar ook
hele lange discussies gevoerd over wat wij
precies willen onderzoeken en hoe dat vertaald
kan worden naar een enquête. Het onderzoek
internationalisering heeft als doel vast te
stellen welke factoren de beslissing om te
studeren in het buitenland positief dan wel
negatief beïnvloeden. De meningen van
studenten van de Universiteit Utrecht zullen

gepeild worden met een enquêteonderzoek. Bij
het opstellen van de enquêtes is er gedacht aan
welke factoren mogelijk een rol kunnen spelen
en per factor worden in de enquête vragen
gesteld over hoe het de persoonlijke beslissing
om in het buitenland te studeren heeft
beïnvloed of kan beïnvloeden. De enquêtes
zullen worden uitgedeeld onder zowel
studenten die van plan zijn in het buitenland te
studeren als studenten die al in het buitenland
gestudeerd hebben. Verder is op basis van
praktische en financiële aspecten besloten de
enquêtering uit te voeren onder tweedejaars en
derdejaars
bachelorstudenten
en
masterstudenten. Tijdens week 50/51/1 zullen
wij verschillende faculteiten colleges bezoeken
om de enquêtes uit te delen. Wij hopen op een
goede respons, zodat we uiteindelijk een
betrouwbaar verslag kunnen uitbrengen dat een
goede weerspiegeling van de Universiteit
Utrecht geeft.
Ashni Lo-Kim-Lin, PR/algemeen bestuurslid
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Q&A met… Elsemieke!
In de komende edities van de nieuwsbrief zal telkens een ander bestuurslid van Stichting OER
worden voorgesteld. Dit keer is het de beurt van Elsemieke!
Elsemieke Hélène Laarman
Functie: Voorzitter
Leeftijd: 22
Sterrenbeeld: stier
Studie: Taal- en Cultuurstudies, hoofdrichting Kunst- en cultuurgeschiedenis 14001750

Wat betekent je voornaam?
Het is een combinatienaam van Elisabeth (ik zweer bij God) en Maria (bitter, bedroefd, zee).
Waar word je blij van?
Hardlopen (een beetje dan), reizen en vooral lange (zomer)avonden met wat wijntjes/biertjes erbij.
Voor de rest ben ik erg goed in soggen, dit voorstel-ding is wel een goed voorbeeld.
Wat voor weer-type ben je?
Lente! Doe mij een lentezonnetje met springende lammetjes, kuikentjes en bloemetjes en het lijkt alsof
ik nodig een pilletje moet hebben.
Wat is je grootste uitdaging voor de toekomst?
Minister van OC&W worden.
Welk woord moet volgens jou uit de Nederlandse taal verdwijnen?
Respect.. er is toch bijna niemand meer die weet wat het woord betekent.
Van welk soort kunst hou je het meest?
Figuratieve kunst die mooi in elkaar zit qua compositie en uitvoering: een Caravaggio, Bernini.. Maar
ook Monet vind ik prachtig.
Hoe heet je fiets?
Sebastiaan Alexander, ook al ziet hij eruit als een damesfiets. En nee, hij is geen travestiet.
Wat ga je doen na OER?
Ik ga wellicht naar Antwerpen voor de Master Cultuurmanagement, maar anders blijf ik lekker hier in
Utrecht voor Kunstbeleid en Management!

Nieuwsbrief stichting OER

jaargang 3, nummer 2

Zie ginds komt de tweede nieuwsbrief van OER weer aan.
Hij brengt ons veel OER-nieuws, ik zie hem al in mijn inbox staan.’
Achter de Sint Pieter hebben de bestuursleden hard gewerkt aan het construeren van een vragenlijst.
Voor het ‘neusje van de zalm op onderzoeksgebied’ is een goede vragenlijst per slot van rekening vereist.
Met deze vragenlijst wordt immers de kwaliteit van het Utrechtse onderwijs gemeten.
De bestuursleden hebben dan ook aardig wat uurtjes met elkaar aan de vergadertafel gezeten.
Met de vragenlijst gaat het bestuur het eerste onderwerp ‘Internationalisering’ onderzoeken.
Volgens de planning is het tijd om voor deze vragenlijst de juiste respondenten te zoeken.
De respondenten vormen een afspiegeling van de gehele universiteit.
Het bestuur zal per e-mail om medewerking vragen aan de docenten van een bepaalde opleiding en
faculteit.
Als de vragenlijsten definitief zijn, zullen deze in grote getale dubbelzijdig worden geprint.
De vragenlijsten worden in week 50 en 51 tijdens de colleges verspreid wanneer de pauze begint.
De student wordt gevraagd wat hem of haar dan wel niet stimuleert om in het buitenland te studeren.
Op basis van de resultaten van de vragenlijst kunnen de bestuursleden de Universiteit adviseren.
Als de bestuursleden Kerst en Oud en Nieuw in Nederland of elders hebben doorgebracht, is het SPSS dat
wacht.
Alle vragenlijsten zullen stuk voor stuk moeten worden ingevoerd in het programma tot diep in de nacht.
Vervolgens zullen alle onderdelen van het rapport, zoals ‘inleiding’, ‘resultaten en ‘conclusie’ worden
geschreven.
Over de meest interessante en relevante resultaten zullen de bestuursleden in maart een presentatie geven.

Geschreven door: de OER-piet Achter de Sint Pieter

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 willen ontvangen, ook
dan kunt u ons mailen.
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