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D E R EIS VAN D UIZEND M IJLEN …
Precies een jaar geleden begon de voorzitter
van het bestuursjaar 2009 – 2010 de eerste nieuwsbrief van het jaargang met de woorden: “Een tocht
van duizend mijlen begint met een enkele stap.” Deze
eeuwenoude wijsheid, afkomstig van Confucius, vormde
voor Stichting OER de inspiratie om vooruit te komen, en
inmiddels hebben de oud-bestuursleden Elsemieke, AnnaMarie en Ashni in hun reis met Stichting OER verscheidene stappen voorwaarts
gemaakt. Zij hebben OER ondanks heel wat tegenslagen overeind weten te houden en
hebben bovendien twee onderzoeksrapporten over ‘Internationalisering’ en
‘Masteraanbod’ geschreven, die zij op 29 juni tijdens een symposium hebben
gepresenteerd.
We zijn erg trots op het 21 e bestuur en willen hun werk dan ook graag
voortzetten. Maar daarnaast willen wij, als 22 e bestuur van Stichting OER,
ook een groot aantal stappen voorwaarts maken in onze reis van duizend
mijlen. Zo willen wij onze naamsbekendheid vergroten en meer gaan
samenwerken
met de verschillende studie-, studenten- en
faculteitsverenigingen die Utrecht kent. Maar bovenal willen wij ons dit
jaar bezig gaan houden met twee zeer actuele en relevante onderwerpen,
namelijk ‘Studierendement’ en ‘Selectie en Matching’, iets waar
onze onderzoekscoördinatoren in deze nieuwsbrief wat meer
over gaan vertellen. Ons doel is niet alleen om studenten een stem te
geven binnen het grote instituut dat de Universiteit Utrecht heet,
maar ook om de Universiteit op zaken te wijzen waar zij wellicht niet
aan gedacht hadden. Op deze manier helpen wij zowel de Universiteit
als de student in het algemeen vooruit, en wellicht schieten wij er
als bestuursleden ook wel wat mee op, door de ervaringen die we
dit jaar opdoen. We zullen zien!
Voor

nu presenteer ik jullie met trots de eerste nieuwsbrief van
het vierde jaargang! Ik wens u allen veel leesplezier en hoop
jullie gedurende het jaar terug te zien op een van onze
symposia. Tot dan!
Lucinda van Ewijk
Voorzitter Stichting OER
2010 - 2011

H ET NIEUWE BESTUUR STELT ZICH VOOR

Ik ben Daniëlle Fictorie,
bijna 23 jaar oud en ik vervul
dit bestuursjaar de functie van
Onderzoekscoördinator I.
Dat houdt in dat ik
verantwoordelijk ben voor het
eerste onderzoek, dat zal gaan
over ‘Studievertraging’. Naast
deze functie ben ik ook
secretaris. Als ik niet bezig
ben voor OER studeer ik; ik
ben tweedejaars Bestuurs- en
Organisatiewetenschappen en
daarnaast doe ik Politieke
Communicatie (master) aan
de UvA. We zijn nog maar net
begonnen, maar ik ben er van
overtuigd dat we er niet alleen
een gezellig, maar ook heel
succesvol OER-jaar van
kunnen maken! Mocht je meer
over me willen weten, dan kun
je me altijd mailen:
onderzoek1@stichting-oer.nl

Mijn naam is Sonja Kleij, 20
lentes jong en derdejaars
Literatuurwetenschap. Dit jaar
vervul ik in het bestuur van
Stichting OER de rol van
Onderzoekscoördinator II
en Penningmeester.
Naast mijn gewone studieprogramma, doe ik het
faculteitsbrede honoursprogramma Descartes College,
waar kritisch naar wetenschap
gekeken wordt. Naast mijn
bestuursfunctie bij Stichting
OER zit ik in nog twee andere
besturen. Dat zijn de
studievereniging van Literatuurwetenschap, Euphorion,
waar ik algemeen bestuurslid
ben, en svMT (het samenwerkingsverband Moderne Talen), waar ik Alumnicommissaris ben en Euphorion
vertegenwoordig. Naast mijn
studie en besturen houd ik
van schrijven. Ik schrijf poëzie
in Nederlands en Engels,
proza en theater. Ik hou van
reizen en tijd met mijn
vrienden doorbrengen. Verder
houd ik heel erg van het
studentenleven en organiseer
ik zelf ook graag een feestje.

Mijn naam is Lucinda van
Ewijk, ik ben (bijna) 22 jaar
en derdejaars Geschiedenis. Ik
houd me naast mijn studie
bezig met fotografie,
schrijven, tekenen, schilderen,
zingen en piano spelen. Ik ben
daarnaast ook lid van D66 en
hoop tijdens het tweede
semester stage te kunnen
lopen bij deze partij.
Daarnaast ben ik helemaal
gek op Rome en verveel ik
iedereen met mijn ellenlange
verhalen over deze stad. Ik wil
een master gaan volgen in
Gent en onderzoek gaan doen
naar – je raadt het nooit – de
Romeinse Oudheid, waar ik
me wil richten op de
overeenkomsten in symboliek
tussen de Romeinse wereld en
de Katholieke Kerk.
Binnen Stichting OER zal ik dit
bestuursjaar de rol van
voorzitter op me nemen,
waarbij het mijn persoonlijke
doel is om Stichting OER op de
kaart te zetten en twee
gedegen – en relevante –
onderzoeken af te leveren.
Bovendien wil ik er gewoon
een gezellig jaar van gaan
maken met mijn
bestuursgenootjes, maar dat
komt helemaal goed!

D E ONDERZOEKEN
Ook dit jaar worden er, door onze
onderzoekscoördinatoren,
twee
onderzoeken uitgevoerd; het eerste
onderzoek
heeft
als
onderwerp
‘Studierendement’ en het tweede
‘Selectie en Matching’.
Het
eerste
onderwerp,
studierendement – ook wel studiesucces of
studievertraging – is een onderwerp
waar al veel onderzoek naar is gedaan,
maar nooit echt vanuit het perspectief
van
de
studenten.
In
al
die
onderzoeken blijft namelijk één groep
onbelicht, namelijk de groep studenten
die
er
bewust
voor
kiest
om
studievertraging op te lopen. Denk
bijvoorbeeld aan studenten die een
bestuursjaar gaan doen, topsport
bedrijven, een extra stage lopen, naar
het buitenland gaan of een tweede
studie volgen.
Met ons onderzoek willen wij
achterhalen welke redenen
studenten
hebben
om
vertraging op te lopen, of zij
bewust voor deze vertraging
hebben gekozen en wat de
Universiteit
Utrecht
zou
kunnen doen om deze
vertraging zo veel mogelijk
te beperken.
We zijn inmiddels al
flink aan de slag met ons
eerste onderzoek; we hebben met bijna
dertig studenten
gesproken om een
indruk
van
de
mogelijke motieven te krijgen.

Deze
motieven
gaan
we
de
aankomende weken verwerken in een
enquête, die we eind november en
begin december willen afnemen.
Daarnaast zijn we ook al bezig met het
tweede onderzoek, dat begin 2011
uitgevoerd wordt. Selectie is een
actueel onderwerp binnen het hoger
onderwijs – door het overvol raken van
verschillende opleidingen en het hoge
aantal uitvallers in het eerste jaar, zijn
veel mensen – waaronder Yvonne van
Rooy – van mening dat er meer met
selectie gewerkt moet worden. Daarbij
kun je denken aan numerus fixus,
maar ook aan selectie door middel van
matching, een vorm van selectie
waarbij
studenten
door
beter
voorlichting, het schrijven van een
motivatiebrief en het bijwonen van een
intakegesprek bewuster kiest voor zijn
of haar opleiding. Studenten en
opleidingen worden op deze manier
dus ‘gematcht’, iets dat in theorie als
een goede oplossing klinkt. Of dit in de
praktijk ook een goede oplossing is, is
iets dat Stichting OER graag wil
onderzoeken. Hierbij kijken we naar de
ervaringen van studenten die binnen
hun opleiding al te maken hebben
gehad met matching. Deze ervaringen
vergelijken wij met de ervaringen van
studenten van dezelfde opleiding die
met numerux fixus te maken hebben
gehad. Op deze manier hopen wij de
twee selectiesystemen te kunnen
vergelijken en er bovendien achter te
komen
in
hoeverre
het
matchingsysteem succesvol is. Ook dit
onderzoek wordt uitgevoerd door
middel van enquêtes.
Mocht je meer willen weten
onderzoeken, mail ons dan:

over

de

Daniëlle Fictorie (onderzoek I)
onderzoek1@stichting-oer.nl
Sonja Kleij (onderzoek II)
onderzoek2@stichting-oer.nl

V ERANDERINGEN BINNEN
OER
Stichting OER heeft een aantal
grote veranderingen doorgemaakt
de afgelopen maanden.
Zo heeft de jaarlijkse ‘wisseling van
de wacht’ plaatsgevonden en is er
een nieuw bestuur geïnstalleerd. Dit
bestuur ziet er echter anders uit dan
het bestuur van vorig jaar; er is voor
gekozen om de functie van
onderzoekscoördinator, die normaal
bij één persoon ondergebracht was,
op te delen in twee aparte functies,
zodat elk onderzoek de aandacht
krijgt dat het verdient. De eerste
coördinator houdt zich bezig met het
eerste onderzoek van het jaar,
terwijl de tweede coördinator zich
volledig kan richten op het tweede
onderzoek.
Maar er is ook sprake van meer
‘fysieke’ veranderingen.
Zo moest Stichting OER
afgelopen zomer verhuizen van kamer W1.01
naar kamer W2.06. Dit had
erg veel voeten in de aarde
omdat we er qua
ruimte op achteruit
gingen, maar uiteindelijk zat er niks anders op.
Intussen zijn we,
gelukkig, volledig
geïnstalleerd op onze
nieuwe, iets kleinere
kamer, mét uitzicht
op de Domtoren,

en wordt het steeds meer ‘ons’
plekje. Wij willen ons plekje
natuurlijk graag met jullie delen;
jullie zijn dan ook altijd welkom op
ons kantoor. Mail of bel wel even van
te voren, zodat je zeker weet dat er
iemand aanwezig is en wij de koffie
en thee klaar kunnen zetten.
Door de verhuizing naar de nieuwe
kamer hadden we overigens wel heel
veel spullen waar we niks mee
konden. We hadden voornamelijk
veel computerapparatuur over die
we zelf niet meer konden gebruiken.
Uiteindelijk hebben we besloten om
deze spullen tijdens een grote
‘weggeefactie’ te schenken aan
andere studieverenigingen in
Utrecht. Van dit aanbod werd erg
dankbaar gebruik gemaakt; binnen
twee uur na het rondsturen van de
inventaris van de spullen was alles
vergeven. We zijn erg blij dat we
Hucbald, ECU’92, V.U.G.S., A.K.T.,
UBV en NWSV Helix blij hebben
kunnen maken met onze computers,
printers, toetsenborden en muizen.
Wij zijn er als Stichting OER ook wat
mee opgeschoten; wij hebben als
bedankje een paar flessen wijn en
twee groene prullenbakken
gekregen. Een hele mooie ruil dus!
Wij hopen als bestuur dat deze
‘weggeefactie’ andere besturen
inspireert. We hebben gemerkt dat
veel verenigingen nog spullen
missen, en de wereld word er
ongetwijfeld een beetje beter op als
we deze ‘problemen’ op deze manier
oplossen.

N IEUWE WEBSITE EN
E - MAILADRESSEN
Stichting OER heeft sinds kort een
nieuwe website, waarop alle
nieuwsbrieven, maar ook alle oude
onderzoeken en het laatste nieuws over
de huidige onderzoeken te vinden is.
Het webadres is www.stichting-oer.nl.
Ook heeft Stichting OER nieuwe emailadressen.

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.

Daniëlle Fictorie, de onderzoekscoördinator die zich gaat bezig houden
met studierendement, is te bereiken op
onderzoek1@stichting-oer.nl.
Sonja Kleij, de onderzoekscoördinator
die zich in de eerste helft van 2011
bezig gaat houden met selectie en
matching, is te bereiken op
onderzoek2@stichting-oer.nl.
Lucinda van Ewijk, de voorzitter, is te
bereiken op voorzitter@stichting-oer.nl.
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