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OER-ontbijt
Op 15 november jongstleden organiseerde Stichting OER
voor de eerste keer het 'OER-ontbijt'. Studentbestuurders,
betrokkenen en geïnteresseerden waren hiervoor
uitgenodigd. Gedurende twee uur werd er onder het genot
van een ontbijtje flink bijgekletst of kennisgemaakt.
Wij vonden het een erg geslaagde ochtend en willen daarom
iedereen bedanken die hierbij aanwezig was!

Vooronderzoek brede bachelors
In overleg met de werkgroep Brede Bachelors van de universiteit heeft Stichting OER een klein
vooronderzoek opgezet waarin studenten gevraagd werd naar hun mening over de voorgestelde
flexibilisering en verbreding van de bacheloropleidingen. De resultaten laten vooral een grote verdeeldheid
zien. Op de vraag of de opleiding zich breder moet oriënteren op aanverwante vakgebieden of juist
specifieker op het eigen vakgebied was meer dan de helft neutraal. De andere helft was gelijk verdeeld
over de voorstanders en tegenstanders. De uitgebreide resultaten en de dataset kan je opvragen via
info@stichting-oer.nl of via 06-57933335.
In het tweede grote onderzoek gaat Stichting OER verder in op de brede bachelors, waarbij niet alleen de
wenselijkheid onderzocht wordt, maar bijvoorbeeld ook de vraag hoe veel studenten van de voorgestelde
maatregelen gebruik willen gaan maken. Dit rapport zal in mei van dit jaar verschijnen.

Onderzoek 1: Kwaliteit van Docenten
We hebben door regen en storm gefietst, elke collegezaal van binnen gezien, docenten lastiggevallen
om te vragen of alsjeblieft mochten langskomen om te enquêteren, de meest ambivalente student
gedwongen om de enquête in te vullen en tot diep in de nacht zijn er enquêtes ingevoerd. Maar, het
enquêteren voor onderzoek I is succesvol afgerond! Op dit moment wordt het rapport geschreven,
waarvan de resultaten op het eerste symposium van dit jaar gepresenteerd zullen worden. Het bestuur van
Stichting OER is erg tevreden over de respons en wil daarom alle docenten en studenten die hebben
meegewerkt ontzettend bedanken. Wij zien jullie weer bij onderzoek II!

Symposium 'Kwaliteit van Docenten'
Het eerste symposium van dit jaar komt er al bijna aan! Tijdens dit symposium zullen de resultaten van het
eerste grote onderzoek worden gepresenteerd, het onderzoek naar de kwaliteit van docenten. Wij hopen
natuurlijk dat veel mensen hierbij aanwezig willen zijn! Wil je hierbij aanwezig zijn? Aanmelden kan op 3
manieren: stuur een mailtje naar info@stichting-oer.nl, meld je aan voor het Facebook-evenement
(https://www.facebook.com/events/368149069878957/) óf vul het aanmeldformulier op onze website in
(www.stichting-oer.nl). Tot dan?!
Datum: Woensdag 15-02-2012
Locatie: Boothzaal, Universiteitsbibliotheek (Heidelberglaan 3, Utrecht)
Tijd: Inloop vanaf 19.00, Aanvang 19.15 uur

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.
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