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‘Een nieuwe frisse OER-start’

Alweer het 24ste bestuur heeft zijn intrede gedaan bij Stichting Onderwijs en Evaluatie
Rapport (Stichting OER). Ons wacht de taak om de kwaliteit van het Utrechtse
universitaire onderwijs te bewaken en te verbeteren. Dit doen wij door twee volwaardige
onderzoeksrapporten te produceren over het universitaire onderwijs. Al vanaf september
zijn we vol goede moed begonnen aan een nieuw jaar Stichting OER. En het is tot nu toe
al een geweldige tijd geweest! Als je als bestuur begint, is alle nieuwe informatie vrij
overweldigend. Gelukkig hebben wij onze hulptroepen altijd klaarstaan, het vorige
bestuur en onze Raad van Advies hebben ons op weg geholpen in deze opstartperiode.
Het is onze ambitie om twee onderzoeken te presenteren die representatief en
betrouwbaar zijn. Dit is van groot belang voor de Universiteit Utrecht, alleen met
wetenschappelijk betrouwbare resultaten kunnen zij stappen ondernemen om de
kwaliteit van onderwijs aan te scherpen. En hier gaat het Stichting OER ten slotte om. De
onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd in een symposium. Wij vinden het
belangrijk dat naast de universiteit ook de studenten bekend worden met onze
resultaten. Wij kijken uit naar een geweldig jaar waarin Stichting OER zal verder
ontwikkelen tot een welbekende stichting in Utrecht. Wij houden jullie op de hoogte!
Anne Heger
Voorzitter

Het huidige onderzoek
Het eerste onderzoek van Stichting OER richt zich op het gebruik van Engels in de
bachelors van de Universiteit Utrecht. Landelijk is een debat gaande over het
toenemende gebruik van Engels in het hoger onderwijs.
De Onderwijsraad heeft hierover in 2011 een advies geschreven aan de Eerste Kamer en
doet in haar rapport enkele aanbevelingen. Ieder instellingsbestuur zou volgens de Raad

een heldere visie moeten formuleren over internationalisering en het daaruit
voortvloeiende taalgebruik binnen de instelling en deze visie op een heldere manier
communiceren. Hiernaast moet de instelling de kwaliteit van het Engelse onderwijs
waarborgen, handhaven en bewaken. Tot slot beveelt de Raad aan dat de instelling zorgt
voor een beheersing van het Engels door studenten die recht doet aan academische
eisen.
Stichting OER zal onderzoeken of de Universiteit Utrecht volgens haar studenten voldoet
aan deze aanbevelingen. Dit zal onder zo’n 1000 studenten worden geïnventariseerd met
een vragenlijst. Hierbij zal aandacht uitgaan naar het gebruik van Engels binnen de
opleiding, met specifiek de hoeveelheid en kwaliteit hiervan. Ook zal worden nagegaan
hoe studenten het niveau van hun Engelse vaardigheden beoordelen en of dit toereikend
is om de opleiding te kunnen halen. Tot slot wordt ook hun mening gevraagd over de
Engelse vaardigheden van docenten en of deze van invloed zijn op de kwaliteit van het
onderwijs.
Het theoretisch kader van het onderzoek is inmiddels geschetst en in het tweede blok
zullen de vragenlijsten worden uitgedeeld. In de volgende nieuwsbrief zullen wij verslag
doen van de vorderingen.
Dasja Broer
Onderzoekscoördinator I

Nevenactiviteiten van Stichting OER
Afgelopen maand heeft Stichting OER deelgenomen aan een panel op een bijeenkomst
van Studiekeuze123 over de Nationale Studenten Enquête (NSE). Vertegenwoordigers
van hogescholen en universiteiten kwamen hier bijeen om samen te brainstormen over
hoe de respons van de NSE verbeterd kan worden. In 2012 lag de respons van studenten
aan de Universiteit Utrecht op slechts 27%. Op de bijeenkomst werd aan afgevaardigden
van Stichting OER (Anne Heger en Lisa Orvini) gevraagd hoe zij dachten over deze
nieuwe ideeën. Na de bijeenkomst is Stichting OER benaderd door de Universiteit Utrecht
om mee te vergaderen over een plan van aanpak wat betreft de NSE op de Universiteit
Utrecht. Hier hebben wij met veel interesse aan meegewerkt. Respons op enquêtes is
natuurlijk ook iets wat Stichting OER aangaat, gezien wij onderzoek doen door middel
van enquêteren onder studenten. Kortom, voor beide kanten een succesvolle
samenwerking!
Rond januari/februari wordt de NSE rondgestuurd naar alle studentenmails, dus vul hem
in!!

Even voorstellen!
Mijn naam is Anne Heger (21 jaar) en ik ben dit jaar voorzitter van Stichting
OER. De stichting spreekt mij aan omdat het een kritisch front is tegenover de
Universiteit Utrecht. Naar mijn mening moet de kwaliteit van onderwijs continu
getest blijven worden. Zeker vanuit studenten vind ik dit een goed initiatief!
Daarnaast biedt een bestuursfunctie bij Stichting OER mij extra praktijkervaring
en onderzoekservaring, iets wat ik niet snel vind in mijn studie Geschiedenis. In
mijn vrije tijd ga ik graag tennissen of met vriendinnen een koffietje drinken bij
Douwe Egberts. Ik woon al enkele jaren in Utrecht, een stad waar ik van ben
gaan houden! Ik zou mijzelf omschrijven als een vriendelijk maar gepassioneerd
persoon, eigenschappen die ik goed kan gebruiken in mijn functie als voorzitter.

Mijn naam is Sharon den Outer (19 jaar) en ik studeer
Liberal Arts and Sciences, met een specialisatie in
Onderwijskunde. Mijn functie bij Stichting OER is Secretaris en Penningmeester.
Ik heb gekozen voor een bestuursfunctie bij Stichting OER omdat ik goed
onderwijs erg belangrijk vind. Bij Onderwijskunde houd ik mij bezig met zaken
omtrent de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en ik vind het leuk dat
Stichting OER daadwerkelijk de kwaliteit van een onderwijsinstelling onderzoekt.
Onderzoek in de praktijk is voor mij een mooie toevoeging op het theoretische
onderzoek. Daarbij vind ik het leuk om ervaring op te doen als penningmeester,
aangezien ik dit nog niet eerder heb gedaan. Doordeweeks pendel ik op en neer
tussen Amsterdam (Onderwijskunde), Utrecht (Liberal Arts and Sciences) en
Rotterdam (woonplaats). Ik werk in de horeca en ik geef bijles in exacte
vakken.
Mijn naam is Dasja Broer (24 jaar) en ik ben dit jaar aangesteld als
Onderzoekscoördinator voor het eerste semester. Dit houdt in dat ik
verantwoordelijk ben voor de opzet en voortgang van het eerste onderzoek. Ik
vind dit een erg leuke en leerzame functie omdat ik zo een kijkje achter de
schermen van de Universiteit Utrecht krijg en tegelijkertijd mijn
onderzoeksvaardigheden up-to-date houd. Ik heb voor Stichting OER gekozen
omdat ik onderzoek doen erg leuk vind. Helaas moest ik voor mijn
opleidingstraject kiezen voor een klinische master en verviel hiermee de kans
op een onderzoeksmaster. Door mijn werk bij Stichting OER kan ik naast mijn
master Klinische en Gezondheidspsychologie ook nog actief blijven in het
onderzoeksveld. Een ideale combinatie dus!
Ik ben Lisa Orvini, twintig jaar, en dit jaar ben ik
onderzoekscoördinator II bij Stichting OER. Ik zit in mijn
derde jaar op het Utrecht Law College, woon in Utrecht-Oost, en ben in de
weekenden meestal te vinden in Nijmegen, waar ik vooralsnog werk in een café.
Ik ben een enthousiast en gemotiveerd persoon; als ik iets in mijn hoofd heb,
zul je mij er vol voor zien gaan. In mijn vrije tijd houd ik van sporten en dat doe
ik tegenwoordig met veel plezier in het zwembad. Als onderzoekscoördinator II
neem ik het tweede onderzoek voor mijn rekening. Met mijn rechtenstudie was
wel toe aan een wat bredere academische blik dan alleen de juridische kijk op
de wereld. Onderzoek vind ik heel interessant en ik zie deze ervaring bij
Stichting OER dan ook als de ideale voorbereiding op de Legal research master
die ik volgend jaar wil gaan volgen. Niet onbelangrijk is bovendien dat ook
onderwijsgerelateerde zaken mij aan het hart gaan. Oftewel ik kan me helemaal
uitleven in deze functie bij Stichting OER.

