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Onzekere tijden OER
Onderzoek II: Engels in het masteronderwijs
Bestuurslid worden?

Einde van een onzekere periode
Het is alweer een tijdje geleden dat Stichting OER voor het laatst een nieuwsbrief heeft
uitgebracht. De afgelopen weken heeft Stichting OER in spanning gezeten. Er was sprake
van een eventueel einde aan Stichting OER omdat de Universiteit Utrecht geen vaste
subsidie meer wilde toekennen aan Stichting OER. Wij hebben met de universiteit om de
tafel gezeten en we hebben samen gezocht naar een oplossing. De uiteindelijke oplossing
was een hervorming van Stichting OER. Op deze manier zal de stichting efficiënter en
professioneler worden. De hervormingen zullen leiden tot relevantere onderzoeken met
meer wetenschappelijke betrouwbaarheid.
Stichting OER zal vanaf het volgende bestuursjaar (september 2013) gaan werken
op projectbasis. Wij krijgen voor elk onderzoek een “activiteitensubsidie”. Wat verandert
er dan eigenlijk? De onderzoeksvoorstellen worden belangrijker in dit proces. Stichting
OER wil onderzoeken gaan uitvoeren naar relevante onderwerpen. Dit zijn onderwerpen
die actueel zijn, ze moeten voor de universiteit aan de orde van de dag zijn. Hoe gaan
wij bepalen welke onderwerpen relevant zijn? Stichting OER gaat een nauwere
samenwerking aan met de Universiteitsraad en de faculteitsraden ( o.a. Sociale
Wetenschappen). Deze universiteitsorganen weten wat er speelt onder studenten en
onder docenten.
Ondanks de hervormingen zullen wij ons karakter behouden: een onafhankelijke
stichting, volledig gerund door studenten, die zich inzet voor de kwaliteit van onderwijs!
Wij hopen dit nog lang te blijven doen.
Na dit goede nieuws gaan we weer met een positieve inslag verder en kunnen we opzoek
gaan naar bestuursleden voor het 25ste bestuur. Dus bij deze een oproep: ben jij
geïnteresseerd in een parttime bestuursfunctie bij Stichting OER en wil je onderzoeks- en
bestuurservaring opdoen? Bekijk dan de vacatures hieronder!

Anne Heger
Voorzitter

Engels in het masteronderwijs

Met het eerste onderzoek over Engels taalgebruik in het bacheloronderwijs nog vers in
het geheugen, bevinden de vorderingen voor het tweede onderzoek voor het
masteronderwijs zich al in een ver gevorderd stadium. Om precies te zijn hebben 1.419
masterstudenten de – voor het eerst – digitale enquête ingevuld. Het onderwerp leeft
onder studenten, zoals ook blijkt uit de vele aanvullende opmerkingen die we hebben
gehad. De analyses van al deze resultaten zijn intussen ook in volle gang. Veel kunnen
we hier nog niet over zeggen, maar een voorproefje kan natuurlijk nooit kwaad. Op de
stelling ‘Ik vind het belangrijk dat masteropleidingen in het algemeen zoveel mogelijk
met Engels als voertaal worden aangeboden’ kregen wij de volgende antwoorden:
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Een interpretatie van deze gegevens zal uiteraard te vinden zijn in ons rapport dat over
een maand – begin mei 2013 – zal worden uitgebracht. Voor nu willen wij in ieder geval
alle 1.419 masterstudenten hartelijk bedanken voor hun enthousiaste respons!
Lisa Orvini
Onderzoekscoördinator II

Parttime Bestuurslid worden bij Stichting OER?
Wij zoeken een nieuw bestuur!
Ben je geïnteresseerd in het universitaire onderwijs? Heb je ideeën over hoe de kwaliteit
van het onderwijs van de UU verbeterd zou kunnen worden? Ben je op zoek naar een
uitdaging naast je studie? Wil je werken aan je onderzoeksvaardigheden en/of
bestuurservaring opdoen? Dan is een parttime bestuursjaar bij Stichting OER iets voor
jou!
Wie zijn wij?
Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport (OER) is een onafhankelijke stichting die elk jaar
onderzoek doet naar de kwaliteit van het onderwijs van de Universiteit Utrecht. Er zullen
per bestuursjaar een of twee rapporten worden geschreven: dit is afhankelijk van de
grootte van het onderzoek. Het onderzoeksonderwerp zal telkens worden vastgesteld in
samenspraak met verschillende partijen van de UU.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken betrokken en enthousiaste studenten die het leuk vinden om in het
bestuursjaar 2013-2014 onderzoek te doen naar de kwaliteit van het onderwijs van de
UU. Het zijn parttime bestuursfuncties, maar de tijd die je eraan zal besteden zal
variëren per periode en per functie van 4 tot 9 uur per week.
Er zijn vier functies waar je op kunt solliciteren:


Voorzitter



Secretaris-penningmeester



Onderzoekscoördinator (2x)

Als voorzitter ben je het gezicht van de stichting en onderhoud je al het externe
contact. Bovendien leid je de vergaderingen en stel je voor elke vergadering een agenda
op.
Als secretaris-penningmeester ben je aan de ene kant bezig met het financiële aspect
rond de stichting: de begroting en het financiële verslag opmaken en transacties beheren
en uitvoeren. Aan de andere kant ben je bezig met verschillende organisatorische
werkzaamheden.

Als onderzoekscoördinator ben je verantwoordelijk voor de onderzoeken die Stichting
OER uitvoert. Dit houdt in dat je samen bezig bent met de opzet en de uitvoering van
een onderzoek en uiteindelijk samen de resultaten analyseert.
Meer informatie over deze functies vind je op onze site.
Enthousiast geworden?
Deel je enthousiasme met ons via een motivatiebrief en voeg je CV toe in de bijlage.
Solliciteren kan tot en met 7 Mei, bij voorkeur via email: info@stichting-oer.nl.
Schriftelijk reageren kan eventueel ook naar onderstaand adres:

Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport
t.a.v. Sharon den Outer
Achter Sint Pieter 25, kamer W206
3512 HR Utrecht

