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Eerste onderzoek afgerond
Het eerste onderzoek, genaamd 'De Kwaliteit van
Docenten', is alweer afgerond! De resultaten van dit
onderzoek zijn verwerkt in een uitgebreid rapport. Dit
rapport is toegevoegd als bijlage, maar is ook te
downloaden via onze website. Er zijn een aantal
opmerkelijke conclusies naar voren gekomen.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat de Utrechtse student weinig behoefte heeft aan een
interactief college. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens ons eerste
symposium op 15 februari 2012. DUB heeft een artikel gepubliceerd over het
onderzoek. Een aantal docenten heeft een reactie op de resultaten gegeven. Dit artikel is hier te lezen:
http://www.dub.uu.nl/content/student-discussieert-niet-graag-over-lesstof. Vragen over het
onderzoek zijn natuurlijk altijd welkom, mail hiervoor naar info@stichting-oer.nl.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het meewerken aan dit onderzoek!

Tweede onderzoek van start gegaan!
Het tweede onderzoek is inmiddels van start gegaan. Dit onderzoek richt zich op brede bachelors.
Binnenkort zullen we beginnen met enquêteren. Wij hopen dat dit net zo succesvol zal verlopen als bij het
eerste onderzoek. We zullen jullie op de hoogte houden!

Debatavond “Kwaliteit van het onderwijs”
In het kader van de Ragweek (www.ragweekutrecht.nl) organiseren Stichting OER en Vereniging VUUR op
7 maart samen een debat. Het hoofdthema van het debat is de kwaliteit van het hoger onderwijs. Hierbij
zullen ook bevindingen uit ons eerste onderzoek ('De kwaliteit van docenten') aan bod komen. Een voorbeeld
hiervan is de bevinding dat studenten tijdens colleges een passieve houding verkiezen boven interactie.
Gerard Westhoff (hoogleraar didactiek) zal spreken over de rol van de hersenen en de leerzaamheid van het
onderwijs.
Vervolgens zal het debat losbarsten! Wil jij je mening geven? Geef je dan samen met een medestudent op.
Jullie zullen het opnemen tegen andere studenten! Vervolgens zal de jury bepalen of jullie door zijn naar de
finale. In de finale zal het publiek bepalen of jullie de winnaar zijn en een klein prijsje mee naar huis zullen
nemen. Geef je dus vooral op! Dit kan bij Viola van Vereniging VUUR: viola@verenigingvuur.nl.
Het debat zal plaatsvinden in Brasserie Domplein van 19.00 tot 20.30. Het is natuurlijk ook mogelijk om
als publiek te komen kijken!
In de Ragweek wordt geprobeerd zoveel mogelijk geld te verzamelen voor
goede doelen. Dit jaar zijn dat UAF - Stichting voor VluchtelingStudenten en Humana. Daarom is er voor deze debatavond een
entreeprijs van (slechts!) €1.50. Dus help de goede doelen en geniet van
dit spektakel! Wij hopen jullie allemaal welkom te mogen heten (als
deelnemer of als publiek), namens onszelf en namens Vereniging VUUR.

Volgend jaar zelf bij Stichting OER aan de slag?
Het huidige bestuursjaar is nog in volle gang en wij genieten nog met volle teugen, maar voor we het
weten is het alweer tijd om op zoek te gaan naar onze opvolgers! Over een tijdje zullen wij jullie via de
nieuwsbrief en via onze website inlichten over de mogelijkheden om volgend jaar ook voor Stichting OER
aan de slag te gaan. Heb je nu al vragen over een bestuursjaar bij Stichting OER? Wil je graag wat
meer weten over wat wij doen? Wij staan altijd open voor jullie vragen. Aarzel dus niet om meer informatie
bij ons op te vragen. Dit kan altijd door een mailtje te sturen naar info@stichting-oer.nl,
het contactformulier op onze website in te vullen, je vraag te stellen op onze Facebook-account of ons te
bereiken via Twitter.
Uiteraard kunnen wij jullie vragen ook beantwoorden tijdens de debatavond op 7 maart!

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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