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Vorderingen
Ons bestuursjaar is inmiddels in volle gang! Dit jaar gaan we ernaar streven jullie twee
gedegen onderzoeken te presenteren. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest
met het voorbereiden van het eerste onderzoek. Het onderwerp hiervan zal
communityvorming zijn. De activiteitenaanvraag is inmiddels ingediend en we wachten
vol goede hoop af!
Ondertussen hebben we niet stilgezeten, maar aandacht besteed aan het vergroten van
onze naamsbekendheid. Dit hebben we natuurlijk gedaan door op de nodige
constitutieborrels te proosten op succesvolle samenwerkingen.
Daarnaast hebben we in het kader van het onderzoek een aantal gesprekken gevoerd
met verschillende experts op het gebied van communityvorming. Ook willen we de
komende weken in gesprek gaan met studenten, door middel van focusgroepen. Voor
meer informatie, zie de oproep hieronder.
De resultaten van het onderzoek van vorig jaar worden binnenkort online geplaatst, dus
houd de site in de gaten!
Oproep!
Voor ons eerste onderzoek zijn we op zoek naar studenten die mee willen praten over de
mate waarin zij zij zich betrokken (zowel academisch als sociaal) voelen bij de opleiding
die ze volgen en in het verlengde daarvan met de universiteit. In week 46 zullen er
focusgroepen plaatsvinden. Tijdens deze focusgroepen zal er gezorgd worden voor
verschillende lekkernijen! De focusgroepen vinden plaats op de volgende momenten :
Voor de masterstudent:
Woensdag 12 november 15.00 - 16.30 koffiesessie
Voor de bachelorstudent:
Dinsdag 11 november 9.30 - 11.00 ontbijtsessie
Woensdag 12 november 19.30 - 20.00 borrelsessie
Voor USBO / UCU:
Woensdag 12 november 15.00 - 16.30 koffiesessie
Vrijdag 14 november 13.15 - 14.45 lunchsessie
Dus, wil jij meepraten over de mate waarin je je betrokken voelt bij jouw opleiding / UU?
Stuur dan vóór 3 november een e-mail naar info@stichting-oer.nl. Vergeet daarbij niet te
vermelden welke opleiding je volgt en of je een bachelor- of masterstudent bent! Voor
meer informatie kun je ons natuurlijk ook altijd mailen.
Hopelijk tot bij de focusgroepen!
Houd onze Facebookpagina en website goed in de gaten voor de verdere ontwikkelingen!
Heb je suggesties of vragen? Je kunt ons altijd bereiken op info@stichting-oer.nl

