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‘OP WEG NAAR DE WIJSHEID IS DE EERSTE STAP STILTE;
DE TWEEDE LUISTEREN; DE DERDE ONTHOUDEN; DE VIERDE OEFENEN;
DE VIJFDE ONDERWIJZEN AAN ANDEREN’ – IBN GABIROL
Daar is hij dan eindelijk, de nieuwsbrief van december!
In de maand waarin Sinterklaas en de Kerstman om de aandacht
strijden en de glühwein en chocolademelk (met of zonder rum) in
grote mate genuttigd worden, is Stichting OER voornamelijk heel erg druk geweest met het
onderzoek naar studievertraging. We zijn in de afgelopen maanden natuurlijk al veel bezig
geweest met de voorbereiding en hebben we een paar weken ingeruimd voor het ‘ontwerpen’
van de enquête, maar begin deze maand zijn we dan ook daadwerkelijk aan het onderzoek
begonnen. Het bestuur bezoekt sinds begin december verschillende colleges op de diverse
faculteiten om een goed beeld te krijgen van studievertraging onder studenten – en de invloed
die de kabinetsplannen daarop hebben. De reacties op deze enquêtes – en het onderzoek – zijn
erg positief en veel mensen hebben dan ook aangegeven op de hoogte te willen blijven van het
onderzoek. Uiteraard willen wij de studenten die aan dit onderzoek mee hebben gewerkt
hartelijk bedanken!
Daarnaast komt ook het symposium steeds dichterbij, en de organisatie hiervan is dan
ook al in volle gang. Hierover volgt, later in deze nieuwsbrief, meer informatie.
Tenslotte gaat Stichting OER natuurlijk ook met vakantie tijdens het kerstreces,
net als een groot deel van de Nederlandse bevolking. Wij wensen jullie veel
mokken chocolademelk met slagroom, een goed boek, veel sneeuw – maar ook
op tijd rijdende treinen ‐ en vooral veel plezier toe tijdens kerst en nieuwjaar!
We hopen dat 2011 voor jullie – maar ook voor ons – een fantastisch jaar wordt.

Het 22e bestuur van Stichting OER
Lucinda van Ewijk – voorzitter
Daniëlle Fictorie – onderzoekscoördinator I
Sonja Kleij – onderzoekscoördinator II
V
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DE ONDERZOEKEN
Zoals vele studenten inmiddels gemerkt hebben, zijn we de afgelopen weken begonnen met de uitvoering
van ons onderzoek naar studievertraging. Daar is veel voorbereiding aan vooraf gegaan: half oktober
hebben we gesprekken gevoerd met ongeveer 30 studenten. Op deze manier konden wij achterhalen
waarom zij studievertraging zouden willen oplopen of waarom zij denken dat anderen dat doen.
Vervolgens hebben we op basis van deze informatie een vragenlijst gemaakt. Deze is uiteraard besproken
met onze Raad van Advies en met onze contactpersoon binnen de universiteit en we hebben de enquête
getest op een aantal studenten. Dit leidde tot een flink aantal wijzigingen in de vragenlijst. Zo hebben we
besloten om meer in te gaan op gevolgen van de kabinetsplannen: hoe gaan studenten hier op reageren?
Gaan ze stoppen met studeren, sneller studeren, of balen ze dat ze nu al studievertraging hebben
opgelopen en zouden ze dit het liefste ongedaan maken?
29 november was het D‐Day, of eigenlijk E‐Day: enquêteerdag. Eindelijk konden we écht aan de slag. In de
afgelopen twee weken hebben we 25 colleges bezocht, verspreid over de hele universiteit. We kunnen
inmiddels de weg op de Uithof en in de binnenstad uitstekend vinden.
We hebben inmiddels 679 enquêtes afgenomen en ingevoerd, een flinke stapel dus. Deze groep is nog niet
helemaal representatief: studenten Sociale Wetenschappen en masterstudenten zijn licht
ondervertegenwoordigd, maar dit wordt rechtgezet in de komende week.
De eerste resultaten zijn veelbelovend. We willen er nog niet al te veel over vertellen, maar we kunnen
alvast verklappen dat bijna de helft van deze 679 studenten al studievertraging heeft opgelopen. Van deze
groep studenten vindt maar 27% dit erg; ruim 50% geeft aan het niet erg te vinden dat ze studievertraging
hebben. Zo’n 22% geeft aan dat ze de studievertraging niet hadden willen voorkomen.
We houden jullie nog even in spanning voor de overige onderzoeksresultaten. De komende
week gaan we nog verder met het afnemen van enquêtes. In januari gaan we analyseren en
schrijven we ons onderzoeksrapport wat we op 15 februari presenteren. Jullie zijn daarbij
van harte welkom!
Terwijl we druk bezig zijn met het enquêteren voor het eerste onderzoek wordt er ook al
nagedacht over het tweede onderzoek, met als onderwerp selectie en matching. Na een
goed gesprek met Felipe Salve, een beleidsmedewerker van de UU, staan we nu voor een
keuze. Zo zouden we, zoals in eerste instantie de bedoeling was, onderzoek kunnen doen
naar matchinggesprekken en deze kunnen vergelijken met de numerus fixus variant. Er zijn
proeven met matching gesprekken gedaan bij de studies Rechtsgeleerdheid, Sociologie,
Pedagogische wetenschappen, Liberal Arts & Sciences en Scheikunde; het zou
natuurlijk erg interessant zijn om onderzoek te doen naar de ervaring van deze
studenten en of zij zich nu beter op hun plaats voelen.
De tweede optie is om een vergelijking te maken tussen masters met
en zonder selectie. De veronderstelling is dat studenten die een
master met selectie doen meer commitment hebben, maar is dit wel
waar? Een interessant vraag om antwoord op te zoeken.
Kortom, genoeg stof tot nadenken voor in de vakantie.
Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar de knoop doorhakken
en daadwerkelijk beginnen met onderzoek twee!

Daniëlle Fictorie
Sonja Kleij
Onderzoekscoördinatoren

SYMPOSIUM STUDIEVERTRAGING
Zoals al eerder aangestipt werd in deze nieuwsbrief, worden de onderzoeksresultaten van Stichting
OER elk jaar gepresenteerd op een speciaal daarvoor georganiseerd symposium. Natuurlijk is dat ook
dit jaar weer het geval.
Het symposium gaat plaatsvinden op 15 februari 2011, tussen 15:30 en 20:00 uur. Hoewel het
programma nog niet geheel vastligt, zal de middag/avond uit een aantal onderdelen bestaan.
Allereerst zullen – logischerwijs – de onderzoeksresultaten van het onderzoek naar studievertraging
worden gepresenteerd. Na onderzoek‐gerelateerde vragen en een korte pauze zal er ruim de tijd zijn
voor een discussie tussen medewerkers van de universiteit, politici en studenten, waarin niet alleen in
wordt gegaan op de onderzoeksresultaten, maar bijvoorbeeld ook op de kabinetsplannen op het
gebied van onderwijs. Na de discussie is er uiteraard tijd voor een borrel. We zijn overigens druk bezig
met het uitnodigen van gasten; wie er precies komen houden we nog even geheim, maar het belooft
heel wat te worden.
Het programma zal er als volgt uit komen te zien.
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:30
Vanaf 18:30

Inloop
Presentatie onderzoeksresultaten
Discussie
Borrel

Bij deze nodigen wij je graag uit bij dit symposium aanwezig te zijn. Stuur een e‐mail naar
info@stichting‐oer.nl om je komst te bevestigen, zodat we daar rekening mee kunnen houden.
Hopelijk tot 15 februari!

CONTACT
Voor op‐ of aanmerkingen op deze nieuwsbrief kunt u contact met ons
opnemen op info@stichting‐oer.nl. Ook vragen of ideeën over de
onderzoeken zijn van harte welkom.
Mocht u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer willen
ontvangen, dan kunt u dit via het bovengenoemde adres
aangeven.
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