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Bestuur 2011-2012
Het bestuur van Stichting OER 2011-2012 is nu alweer
een paar maanden bezig. Voor iedereen die nog geen
kennis met ons heeft gemaakt, even een overzichtje van
de taakverdeling dit jaar.
Op de foto van links naar rechts:
Fé de Jonge
Voorzitter
Roxanne Schaakxs
Onderzoekscoördinator I
Marten Wolff
Secretaris en Onderzoekscoördinator II
Linda Coomans
Penningmeester en Algemeen bestuurslid

Raad van Advies
De Raad van Advies zal komend jaar bestaan uit drie personen: Tjolina Proost, Danielle Fictorie
en Arjen Segers. Arjen heeft in het jaar 2006-2007 in het bestuur van Stichting OER gezeten.
Als onderzoekscoordinator is Danielle afgelopen jaar verantwoordelijk geweest voor het onderzoek
naar studievertraging. Tjolina is vorig jaar lid van de universiteitsraad geweest en is nu
voorzitter van VIDIUS.

Raad van Toezicht
Naast de geweldige steun van de Raad van Advies worden wij ook nog gesteund door de Raad van
Toezicht. Zij is het controlerend orgaan van de financiën van Stichting OER. Dit jaar bestaat de raad
uit Eleanor van Beusekom en Sonja Kleij. Zij zullen zich beide aan u introduceren.
“Ik ben Eleanor van Beusekom. Tijdens het collegejaar 2008-2009 heb ik deel uitgemaakt van het OERbestuur. Sindsdien heb ik een jaar in de Raad van Advies gezeten en dit collegejaar ben ik begonnen
aan mijn tweede jaar in de Raad van Toezicht. Mijn bestuursjaar bij OER heb ik als zeer waardevol
ervaren, waardoor ik het belangrijk en leuk vind om OER besturen bij te blijven staan."
“Ik ben Sonja Kleij. Vorig collegejaar vervulde ik de rol van penningmeester en onderzoekscoördinator
in het bestuur van Stichting OER. Dit jaar ik zit in de Raad van Toezicht om zo het huidige bestuur dit
jaar te helpen. Ik heb een zeer leuk bestuursjaar gehad en hoop dat dit bestuur dezelfde ervaring krijgt.”

Onderzoeksonderwerpen
De onderzoeksonderwerpen voor dit jaar zijn bekend en de voorbereiding is in volle gang. Het
eerste semester zullen wij studenten - in de vorm van een enquête - de volgende vraag voorleggen:
"Wat zijn volgens jullie kenmerken en vaardigheden van een goede docent?". De komende jaren wordt
er steeds meer van studenten verwacht. Ze worden bijvoorbeeld geacht sneller af te studeren, anders
krijgen ze te maken met een langstudeerdersboete. Het is belangrijk dat hier tegenover staat dat
studenten goed onderwijs krijgen. Daarom is Stichting OER geïnteresseerd in het perspectief van studenten
op goed docentschap. Het enquêteren hiervoor zal zeer spoedig starten.
Gedurende het tweede semester zal Stichting OER zich richten op het onderwerp 'Brede Bachelors'.
Hier werd tijdens de opening van het academisch jaar al over gesproken door rector magnificus
Bert van der Zwaan. Ook in het rapport Differentiëren in drievoud van Commissie Veerman wordt
voorgesteld brede bacheloropleidingen te bevorderen. Wederom is Stichting OER geïnteresseerd in
de mening van de huidige studenten over deze actuele kwestie.

OER-ontbijt
Op dinsdag 15 november organiseert Stichting OER haar eerste OER-ontbijt! Op deze manier willen
wij graag kennismaken met alle besturen en personen die op verschillende wijzen betrokken zijn bij
onze Stichting. Daarnaast is het een uitstekende manier om in deze koude tijden wat stevige OER-kracht
op te doen die nu zo nodig is! Wij garanderen dat het OER-gezellig wordt!
Wilt u ook komen? Stuur even een mailtje naar info@stichting-oer.nl!

Website en social media
Stichting OER heeft dit jaar een vernieuwde website. Op deze website houden we iedereen op de
hoogte van de ontwikkelingen van Stichting OER. Naast onze website (www.stichting-oer.nl) is er
nu ook een OER Facebook en een OER Twitter. Ook hier zullen we jullie op de hoogte houden. Onze
Facebook is te vinden onder de naam 'Stichting OER' en wij zijn via Twitter bereikbaar op
@StichtingOER. Zorg dus dat je ons 'liked' en 'volgt' om het laatste nieuws te ontvangen.

Contact
Voor op- of aanmerkingen op deze nieuwsbrief kunt u contact met ons opnemen op info@stichting-oer.nl.
Ook vragen of ideeën zijn van harte welkom! Mocht u deze nieuwsbrief in het vervolg niet meer willen
ontvangen, dan kunt u dit via het bovengenoemde adres aangeven of via het contactformulier
op onze website, www.stichting-oer.nl.

Stichting Onderwijs
Evaluatie Rapport (OER)
Achter Sint Pieter 25
Kamer W2.06
3512 HR Utrecht

www.stichting-oer.nl
Facebook: Stichting OER
Twitter: @StichtingOER

