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Mondriaan en OU: probleemloze 
invoering EPD dankzij e-learning

per 1 oktober heeft mondriaan zorggroep een ingrijpende  
wijziging doorgevoerd in haar epd (elektronisch patiënt dossier) 
software. om de 2000 medewerkers bij te scholen, heeft de instel-
ling de open universiteit ingeschakeld. de ou heeft voor elke 
functiegroep binnen mondriaan een e-learning programma op 
maat ontwikkeld. Voor 2013 is er een ambitieus plan opgesteld met 
een sterke uitbreiding van het aantal online cursussen. Hierin is 
voorzien dat de ou zorgt voor verdere professionalisering van een 
vaste groep medewerkers in het ontwerpen en ontwikkelen van 
e-learning.

Instructiefilm Studienet aangepast 

de instructievideo over studienet is vernieuwd. in de film zie je wat 
studienet is, hoe het werkt en waar je specifieke informatie kunt 
vinden. studienet is de elektronische leeromgeving van de open 
universiteit. onze studenten vinden hier de informatie die met hun 
studie te maken heeft: nieuws en mededelingen van de faculteit, 
docenten en medestudenten. studenten kunnen hier ook een  
persoonlijke, interactieve werkplek inrichten met de informatie  
die zij belangrijk vinden. 

reden tot vernieuwing was het feit dat de toegang tot de site is 
aangepast en nu via ‘mijnou’ loopt. Verder zijn enkele wijzigingen 
doorgevoerd onder de rubrieken ‘mijn cursussen’ en ‘Handige links’. 
je vindt de nieuwe instructiefilm op www.studiecoach.ou.nl/ 
studienet. 

Open Universiteit

nie ws

Alle studenten goed onderwijs 
De regering moet bezuinigen en je kunt er de klok op gelijk 
zetten: dan wordt er weer begerig gekeken naar de kosten van 
de Open Universiteit. Men stelt eenvoudig vast dat de OU geen 
bestaansrecht meer heeft: ‘Tweedekansonderwijs is niet meer 
nodig, want veel OU-studenten hebben al een hogere oplei-
ding’, om vervolgens zonder gewetenswroeging de botte 
bezuinigingsbijl te kunnen hanteren. Maar ik vind dat de 
Open Universiteit veel meer bestaansrecht heeft dan alleen 
als universiteit voor tweedekansers. De Open Universiteit 
heeft namelijk een sterke voorbeeldfunctie: in de onderzoe-
ken naar studententevredenheid staat de OU vrijwel altijd 
bovenaan. Dat is niet voor niets: de OU verzorgt het onderwijs 
uitstekend in tegenstelling tot de reguliere universiteiten. Ik 
kwam laatst weer een voorbeeld tegen: een kennis vertelde 
dat hij gezakt was voor zijn tentamen aan een reguliere instel-
ling. De lessen waren puur theoretisch geweest en op zijn 
examen werd hij geconfronteerd met sommen. Hij was 
gezakt. Op mijn verbaasde vraag of hij geen proeftentamens 
had gemaakt vertelde hij dat die niet beschikbaar waren 
geweest. Welk zichzelf respecterend wetenschappelijk 
instituut dat wetenschappelijk onderwijs pretendeert te 
geven, examineert vervolgens op deze buitengewoon amateu-
ristische wijze? Hoelang is al niet wetenschappelijk bekend 
dat tentamens alleen gehaald kunnen worden als er op 
degelijke wijze van te voren geoefend is op de wijze van 
examineren? Bij de Open Universiteit is zo iets onbestaanbaar: 
voor alle vakken zijn minstens twee proefexamens beschik-
baar (wat er vorige week toe leidde dat ik me nog even enorm 
moest inspannen omdat bleek dat ik de stof niet goed onder 
de knie had. Maar ik slaagde wél!). Nee, de reguliere universi-
teiten laten nog heel veel steken vallen. Natuurlijk ligt dat 
niet aan henzelf maar aan de studenten, dus gaan ze motiva-
tiegesprekken voeren, waarvan ook al wetenschappelijk 
bewezen is, dat dat niet gaat helpen. De Open Universiteit 
heeft dus zeker bestaansrecht, alleen al om alle reguliere 
universiteiten bij de les te houden. Eigenlijk zou ik graag 
willen dat álle studenten van de sterke punten van de OU 
zouden kunnen profiteren. Aan de andere kant zou ik 
weleens graag willen profiteren van de sterke kant van 
reguliere universiteiten: colleges volgen van interessante 
docenten. Voor mij zou het ideaal zijn als die twee gecombi-
neerd zouden kunnen worden: reguliere studenten die voor 
bepaalde vakken geen college willen volgen of gezakt zijn, 
kunnen het vak via de Open Universiteit halen en OU- 
studenten die daar zin in hebben, kunnen overal college 
volgen. Nu is dat allemaal nog moeilijk, moeilijk.  
Een integratie van de OU in het reguliere  
stelsel zou helpen. Of vloek ik  
nu in de kerk?

Stuutje

Academische Pabo in Sittard  
van start

Half november is de eerste groep studenten aan de academische 
pabo gestart, een initiatief van de open universiteit en de Nieuwste 
pabo (dNp). Hiermee willen de ou en dNp tegemoet komen aan 
de groeiende behoefte aan universitair geschoolde leerkrachten. 
zowel studenten aan de Nieuwste pabo als leerkrachten uit het 
basisonderwijs kunnen dit universitaire schakelprogramma volgen. 
Binnen dit traject volgen studenten naast hun pabo-opleiding 
acht ou-modules. Na het afronden van deze premaster en de 
pabo kunnen studenten direct instromen in onze masteropleiding 
onderwijswetenschappen. 

Modulair 2013:  
aanscherping bladformule 

in 2013 willen we in modulair meer aandacht schenken aan weten-
schapsnieuws, achtergrondverhalen en ervaringen van alumni en 
promovendi. samen met onze studenten zijn we momenteel bezig 
met het ontwikkelen van nieuwe rubrieken zoals De week van …, 
Toen/nu en Van onze verslaggever. de huidige rubrieken met 
(actuele) studie- en tentameninformatie worden ondergebracht in 
flexibelere media zoals studienet, e-modulair en de studiecoach. 
met deze aanpassingen spelen we in op de vraag van studenten 
naar meer binding met de faculteiten en docenten. we komen 
tegemoet aan hun wens: meer interactie tussen studenten  
onderling en tussen studenten, docenten en studiecentra. 
Het aanscherpen van de bladformule leidt tot een frequentie- 
verlaging. in 2013 wordt modulair een kwartaalblad.  
de volgende modulair verschijnt op vrijdag 15 maart 2013.

Annamária Vágási wint eerste  
Generali AM Innovatiescriptieprijs

op de VerzekeringsBranchedag van 27 november jl. is de winnaar van de 
generali am innovatiescriptieprijs bekendgemaakt. er waren drie genomi-
neerden waaruit de vakjury ou-alumna annamária Vágási aanwees als  
winnaar van deze prijs. zij won met haar scriptie, waarin ze kansen voor 
de verzekeringsmarkt juridisch benaderde, een bedrag van € 5000. Haar 
examinator was prof. mr. j.g.j. rinkes, hoogleraar privaatrecht aan de open 
universiteit.

dit jaar heeft de generali am innovatieprijs een nieuw onderdeel: de innova-
tiescriptieprijs. de vakjury wees annamária Vágási, met haar scriptie ‘invloed 
van rechtskeuze(vrijheid) op het grensoverschrijdende verzekeren binnen de 
europese interne markt’ aan als meest innovatieve student voor deze prijs. 
jury: ‘in deze goed leesbare scriptie wordt aangetoond dat er mogelijkheden 
zijn voor verzekeraars om hun marktaandeel te vergroten door hun product 
te exporteren. deze scriptie speelt in op de tendens naar europees recht en 
de studie is dan ook van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van de 
verzekeringsbranche.’

in de onafhankelijke vakjury waren zowel standsorganisaties als de weten-
schappelijke wereld vertegenwoordigd. juryvoorzitter dr. Hermen van der 
lugt, directeur Novay: ‘innovaties in de financiële sector kenmerken zich door 
slimmere vormen van bedrijfsvoering, waarbij het gebruik van technologie 
vaak een rol speelt.’ prof. dr. fred van raaij, hoogleraar economische psycho-
logie aan de universiteit van tilburg is enthousiast over de toevoeging van de 
categorie innovatiescriptieprijs: ‘de onderzoeken die binnen universiteiten en 
hogescholen plaatsvinden kunnen van toegevoegde waarde zijn voor de  
sector. Het is goed dat hiervoor nu een platform wordt geboden.’ in haar  
oordeel heeft de jury onder andere de voorbeeldfunctie voor andere  
intermediairs en de financiële en commerciële waarde zwaar meegewogen.

meer informatie: www.ou.nl/web/rechtswetenschappen/nieuws

lumnc
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Belangrijkste bezigheden overdag?
‘Vier dagen in de week werk ik als projectmanager bij Nizo food 
research. dit is een bedrijf dat contractresearch uitvoert voor de 
voedingsmiddelenindustrie, zowel nationaal als internationaal.  
mijn partner werkt ook 4 dagen en we kunnen dus allebei een dag 
in de week voor de kinderen zorgen. een groot deel van de vrije tijd 
gaat op aan het huishouden en activiteiten met de kinderen. Niels 
voetbalt fanatiek en doet aan turnen en boogschieten. ook imke 
turnt en danst daarnaast. zelf probeer ik 3 keer per week hard te 
lopen of te fitnessen. Veel tijd om te studeren blijft er dus niet over. 
ik studeer 6 dagen in de week tussen 6 en 7 uur ’s ochtends.  
op zondag ’slaap ik uit’ en studeer ik tussen 7 en 8 uur. Voordat de 
rest van het gezin wakker wordt, is mijn studietijd.’

 ‘Sommige docenten vinden het 
 echt leuk om je verder te helpen’

Studeer bij de Open Universiteit sinds …
‘in april 2012 ben ik begonnen. in mijn vorige baan was ik werk-
zaam als commercieel manager van een laboratorium. daar miste  
ik een theoretisch kader op het gebied van management. ik heb 
levensmiddelentechnologie gestudeerd aan de landbouw-
universiteit wageningen met als specialisaties levensmiddelen- 
chemie en toxicologie. Binnen mijn eigen vakgebied heb ik dat  
theoretische kader wel. Het voelde niet goed om als manager voor-
namelijk op basis van gezond verstand met (deskundige) collega’s 
en consultants te werken. op basis van mijn vooropleiding kon ik 
rechtstreeks instromen in de master voor managementweten-
schappen, waardoor dit een haalbaar traject zou kunnen zijn.  
in mijn huidige functie heb ik niets aan mijn studie bij de ou.  
maar het brengt me wel het inzicht in relatie tot mijn vorige baan. 
waarom gingen sommige dingen wel goed en liepen andere zaken 
heel stroef. uiteraard bestaat een deel van mijn motivatie ook uit 
het ontwikkelen van mezelf zodat ik in de toekomst weer de stap 
naar een managementbaan kan zetten.’

en dan (nog) de st die

Nog te gaan?
‘ik ben bezig met de module advanced studies in management 
en ben nu ongeveer halverwege. als ik het hierna nog steeds kan 
opbrengen wil ik tussentijds 1 of 2 financiële modules doen om 
basiskennis op dat gebied op te bouwen. om daarna aan de  
keuzemodule van managementwetenschappen te beginnen.’

Andere bezigheden waarvoor de studie moest wijken?
‘door alle drukte en het vroege opstaan, schieten familie en  
vrienden er nog wel eens bij in. mijn vader heeft altijd in het onder-
wijs gewerkt en vindt opleiding heel belangrijk. dat heb ik met de 
paplepel ingegoten gekregen. ik heb nu niet meer de tijd om mee 
te doen aan hardloopevenementen. een uitzondering maak ik voor 
de Veluweloop. deze estafetteloop in wageningen loop ik ieder 
jaar met mijn loopgroep van de atletiekvereniging climax in ede. 
gelukkig ga ik nog wel af en toe met mijn partner uit eten.’

Welke rubriek in Modulair leest u altijd?
‘de modulair lees ik altijd diagonaal en pik er wat interessante  
stukjes uit.’

Wat moet de OU vooral doen?
‘eigenlijk had ik een begeleide variant van asm willen doen. maar 
daarvoor is mijn studietempo te laag. ik mis het contact en het 
gesprek met docenten over de opdrachten waar ik mee bezig 
ben. als het echt nodig is, benader ik de docenten per mail, maar 
omdat er geen begeleiding bij hoort, is dat lastig. Hoewel sommige 
docenten het echt leuk vinden om je even te helpen. de kwaliteit 
van de onderwijsmaterialen is veel beter dan wat ik eind jaren 
tachtig in wageningen aangeboden kreeg.’

Binding met de Open Universiteit?
‘in november ben ik bij de studiedag voor managementweten-
schappen in den Bosch geweest. ik heb ook de workshop endNote 
gedaan. deze pas ik ook in mijn werk toe en heb ik heel waardevol 
gevonden. graag zou ik meer contact met docenten hebben.’

dentde st

Iedereen heeft het tegenwoordig maar druk. Dat geldt eens te meer voor 

studenten van de Open Universiteit. Ze hebben een (veeleisende) baan, 

zijn partner, ouder, familie, maatschappelijk actief of sporten. En dan nog 

eens de studie. Hoe inventief kun je zijn? Rina van Hekezen studeert

Managementwetenschappen. ‘Voordat de rest wakker wordt, is mijn  

studietijd.’

tekst: coen Voogd

‘Onderwijs kreeg ik met de paplepel ingegoten’

Precies weten wat je in de toekomst wil? 

Dat kan een lange studie aan de Open 

Universiteit een stuk gemakkelijker 

maken. Ingeborg Hoogveld heeft zo’n 

duidelijk toekomstperspectief. Ze wil 

rechter worden en studeert daarom 

Rechtsgeleerdheid. Daar ging een 

lange oriëntatie aan vooraf. ‘Het is 

onverstandig om ondoordacht aan de 

studie te gaan. Zo’n idee moet groeien 

en langzaam concreet worden. Je moet 

er geestelijk rijp voor worden en de 

wil hebben je doel te bereiken.’ 

‘Je moet de wil hebben
 je doel te bereiken’
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tussendoor, in de zomervakantie, de  
module rechtsgeschiedenis 1 om geen tijd 
verloren te laten gaan.

Tempo door OU-Extra
door deelname aan ou-extra (ouX) wil 
ingeborg het tempo hoog houden. in 
plaats van zelfstandig doorwerken na de 
introductiemodule, werkt ze samen met 
andere studenten in een vast studietempo. 
in één jaar bestuderen de deelnemers vier 
modules. in het geval van ingeborg gaat het 
om modules over staatsrecht en bestuurs-
recht, en twee modules over strafrecht. de 
deelnemende studenten krijgen begelei-
ding van een tutor die hen aanspreekt als 
zij afspraken niet nakomen en die virtuele 
bijeenkomsten voorbereidt en begeleidt. 
samenwerken met andere studenten vindt 
ingeborg lastig: ‘want het kost tijd en mijn 
planning loopt niet altijd gelijk met die 
van iemand anders. zo kreeg ik pas een 
e-mailtje van een medestudent die vroeg 
waar mijn bijdrage aan een opdracht bleef. 
Vervelend, maar als je in deeltijd studeert, 
moet je prioriteiten stellen.’

‘OU-Extra is vooral een 
steuntje in mijn rug en 
motiveert me om door 
te zetten’

Digitale leeromgeving
ou-extra is een pilot die in september van 
start is gegaan. pas enkele maanden gele-
den dus, maar desondanks ziet ingeborg nu 
al de voordelen. op afgesproken tijdstippen 
ontmoeten de deelnemers elkaar in de  
virtuele klas waar ze via webcam en headset 
onder begeleiding van een docent samen 
de opdrachten doornemen. uit ervaring 
weet ze inmiddels dat een digitale leer-
omgeving een hoop tijd bespaart, omdat 
die tijdsintensieve bijeenkomsten ‘face to 
face’ overbodig maakt. ingeborg: ‘ouX is 
vooral een steuntje in mijn rug en motiveert 
me om door te zetten.’ want ondanks het 
eindbeeld dat ingeborg heeft, weet ze dat 
zes jaar studeren heel erg lang is. ‘misschien 
denk ik over twee jaar: waar ben ik aan 
begonnen, hoe houd ik het vol? maar dan 
denk ik aan mijn einddoel: als ik 48 ben, sta 
ik in die toga.’ 

Naam: Ingeborg Hoogveld
Leeftijd: 42
Burgerlijke staat: samenwonend
Woonplaats: Rotterdam
Vooropleidingen: havo, School voor Journalistiek, senior 
 communicatieadviseur (Van der Hilst  
 Communicatie),Project management (PRINCE2),   
 masterclass Procesmanagement (Erasmus Academie)
Beroep: dagelijks bestuurder bij de Rotterdamse 
 deelgemeente Hoogvliet
Begonnen: 2011
Bezig met: OU-Extra staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht
Studiecentrum: Rotterdam

‘Hoe komt het dat ik me mijn leven lang heb 
willen ontwikkelen en dat ik ook nu nog 
voor zo’n lange studie rechtsgeleerdheid 
gemotiveerd ben?’ Voor ingeborg Hoogveld 
(42) is dat een vraag die verder gaat dan 
haar eigen leven. Namens de lokale partij 
leefbaar rotterdam zit ze in het dagelijks 
bestuur van de rotterdamse deelgemeente 
Hoogvliet en heeft onder andere onderwijs 
in haar portefeuille. ‘we willen kinderen 
stimuleren om hun school af te maken. dat 
lukt ze dikwijls niet. denk ik erover na hoe 
we ze kunnen enthousiasmeren, dan kijk ik 
naar mijn eigen leven. waarom ging ik naar 
een hbo en ga ik nu als veertiger weer aan 
de studie?’ Volgens ingeborg heeft dat alles 
te maken met vooruitkijken: ‘je moet een 
toekomstbeeld hebben.’ onder meer door 
beroepsvoorlichting op weekendscholen 
proberen ze in rotterdam jongeren een 
toekomstperspectief te geven. zelf had ze 
al op jeugdige leeftijd een idee. ‘ik herin-
ner me dat ik op mijn twaalfde regelmatig 
in de krant naar vacatures zat te kijken 
en me afvroeg wat ik later wilde worden. 
journalistiek leek me wel wat. zo’n perspec-
tief helpt je enorm om je door je schooltijd 
te loodsen.’ 

Poten in de klei
Bij een plan bleef het niet. Na havo en 
school voor journalistiek in utrecht ging 
ingeborg de radio-kant op. eerst werkte 
ze voor een lokale omroep, daarna als 
redacteur bij de Vara, de Nos en radio 1. 
‘ik las elke dag alle kranten en na zo’n tien 
jaar had ik alle onderwerpen weleens langs 
zien komen’, vertelt ze. ‘op het mediapark 
voelde ik me in een ivoren toren waar ik 
de wereld zat te aanschouwen, het nieuws 
analyseerde en dacht het allemaal beter te 
weten.’ ingeborg interviewde veel mensen 
die volgens haar in de maatschappij iets 

opbouwen en ook zij wilde ‘met de poten  
in de klei staan’. Binnen haar vak is het dan  
niet ongebruikelijk om richting communi- 
catie te gaan. als woordvoerder van de 
rotterdamse wethouder marco pastors 
kwam ze in 2002 in een stad waar na 
een politieke aardverschuiving leefbaar 
rotterdam uit het niets de grootste partij 
was geworden een stad waar het allemaal 
gebeurde. Net als in de journalistiek had ze 
een dynamische baan waarin leven en werk 
vervlochten waren. de banen daarna bij een 
groot communicatiebureau en een zorg-
groep vond ingeborg te veel van negen-tot-
vijf. Nu ze bestuurder is in de rotterdamse 
deelgemeente Hoogvliet, is de hectiek weer 
helemaal terug. ‘zo’n leven past wel bij mij, 
ik heb ook geen kinderen en dan kan dat 
ook.’

‘De rechterlijke 
macht heeft me altijd 
geïnteresseerd, daarom 
wil ik rechter worden’

Haarscherp perspectief
op haar twaalfde had ingeborg al een  
duidelijk beeld van wat ze wilde worden.  
Nu, met haar studie rechtsgeleerdheid is  
dat niet anders. Vooruitkijken is het motto. 
‘de rechterlijke macht heeft me altijd  
geïnteresseerd. daarom wil ik rechter  
worden.’ Net als in de politiek staat ingeborg 
dan met de poten in de klei en ook bij de  
rechterlijke macht gaat het ergens over.  
‘alle onderwerpen die in de maatschappij 
spelen, komen in de rechtspraak als een 
soort drukpunt, als een conflict samen.  
in de journalistiek was dat ook zo.’ de alge-
mene ontwikkeling die ze in de journalistiek  
spelenderwijs heeft gekregen, komt haar 

straks goed van pas, evenals haar ervaring 
met publiciteit. ‘de rechterlijke macht heeft 
geen goed imago’, stelt ingeborg, ‘maar 
gelukkig zoekt men tegenwoordig steeds 
meer de openbaarheid. echt heel goed.’

Goede voorbereiding
Bij een scherp toekomstperspectief past een 
goed doordachte voorbereiding. ingeborg 
nam dan ook geen overhaaste beslissing 
toen zij aan een intensieve opleiding wilde 
beginnen. ‘zo’n idee moet rijpen. al met al 
heb ik er meer dan een jaar over gedaan, 
voordat mijn plan concreet was geworden.’ 
uit ervaring wist ingeborg dat een studie 
nogal wat van een student vraagt: ‘pas op 
mijn 32e, tien jaar na mijn hbo, deed ik door 
mijn baan op het rotterdamse stadhuis 
een opleiding in de communicatie, en dat 
viel behoorlijk tegen. als journalist was ik 
gewend om veel te lezen, maar boeken 
bestuderen en stof reproduceren is toch 
wat anders.’ Het lag voor de hand dat ze als 
rotterdamse naar de erasmus universiteit 
rotterdam zou gaan. daar werd haar eerlijk 
verteld dat door bezuinigingen de  
continuïteit van de deeltijdstudie rechten 
gevaar liep.

Studie Rechtsgeleerdheid
Van de open universiteit had ingeborg  
weleens gehoord, maar het was voor haar 
‘geen klinkende naam’. Na wat googelen trof 
ze op de website van de open universiteit 
een goed beeld van de studie aan: ‘de infor-
matie op de website is erg goed. als starter 
wil je weten hoe de opleiding werkt, wat die 
kost, hoe lang de studie duurt en hoeveel 
studie-uren je per module moet maken. ik 
werk door de week heel onregelmatig, ook 
in de avonden. dat is onrustig en de studie 
komt daardoor toch vaak op de weekeinden 
aan. over mijn persoonlijke situatie kon ik 
uitstekend bij het studiecentrum terecht.’ 
Vol lof is ze ook over de studieopzet en het 
studiemateriaal. eind 2011 begon ze met de 
oriënterende introductiemodule waarin elk 
onderdeel van de studie kort aan de orde 
komt. in de daaropvolgende modules  
worden die inleidingen verder uitgediept; 
de studie rechtsgeleerdheid is trapsgewijs 
opgebouwd. ‘door zo’n basismodule kom je 
erachter of de studie je ligt’, zegt ingeborg. 
‘Het is een soort test of je wel een goede 
keuze gemaakt hebt.’ op advies van de  
studiebegeleider bestudeerde ze 
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OU-Extra biedt studenten 
steun en structuur
alice jansen, studente rechtsgeleerdheid, is 
een van de studenten die in september na 
de startcursus ging studeren via ou-extra 
(ouX). ze merkt nu al verschil, dankzij de 
structuur: ‘ik werk drieënhalve dag, speel 
hockey, zit in de organisatie van de hockey-
club van mijn dochter en was daar tot voor 
kort ook coach van, en ben actief op school. 
en ik studeer. met baan en gezin en al die 
nevenactiviteiten hing studeren er altijd 
achteraan. Voor mij kwam ouX als geroe-
pen. Nu ik een heldere planning heb en een 
beetje controle, blijf ik goed op schema. 
ook geef ik nu mijn studie voorrang boven 
hockey en kan dat goed volhouden. Het is 
een wereld van verschil.’

Extra zetje
ou-extra is bedoeld voor studenten die 
weten dat ze een extra zetje nodig hebben 
om elke week aan het aantal studie-uren te 
komen en tentamens niet uit te stellen. Het 
is eigenlijk een versobering van de vrijheid. 
want studenten bestuderen een vastgesteld 
aantal modules per jaar en  leggen op  
vastgestelde momenten tentamens af. ze 
worden bijgestaan door een tutor, bezoeken 
bijeenkomsten (virtueel en ‘face to face’) en 
onderhouden contact met een klein groepje 
studiegenoten. projectleider dr. kathleen 
schlusmans legt uit waarom de open 
universiteit met ou-extra begon. 
‘Veel studenten vallen uit. Niet omdat ze  
de studie niet aankunnen, maar omdat ze  
het moeilijk kunnen inplannen. Volwassen 
studenten combineren hun studie met 
werk, een gezin of allebei en vaak ook met 
andere activiteiten die interfereren met 
studeren. wij hebben twee groepen  
studenten: degenen die zoveel vrijheid een 
groot goed vinden, en anderen die zichzelf 
moeilijker continu kunnen motiveren. die 
laatsten willen we met behulp van ouX 
graag naar de eindstreep helpen.’

Afvinken
steun krijgen de ouX-studenten van een 
tutor die getraind is in begeleiding van  
studenten. Vaak is dat een docent, maar het 

een oplossing is. soms is er iets gebeurd of is iemand ziek geweest. 
maar ik heb ook al een keer meegemaakt dat iemand zei: goed dat 
je even belt, ik had net dat zetje nodig. eén studente liep achter 
en gaf te kennen dat ze het er bijna bij had laten zitten. maar ze 
heeft de kiezen op elkaar gezet en de achterstand ingelopen. dat is 
dankzij die extra paar ogen die op een positieve manier dwingend 
werken.’

Gas geven
Bij de faculteit informatica zijn de ervaringen tot nu toe ook  
positief, zegt opleidingsdirecteur ir. frank wester. ‘in september  
zijn zeven informaticastudenten gestart en ze liggen op schema.  
ik zie dat ouX werkt. eens per twee weken ontvangen ze een 
geanonimiseerd overzicht waarin alle studenten zien waar iedereen 
zit, en iemand die achterloopt, kan zichzelf daarin herkennen en  
beseffen: ik moet even gas geven.’ 

is ou-extra niet een beetje een knieval voor het systeem van de 
reguliere universiteit? ‘Nee’, zegt kathleen, ‘want we blijven een 
afstandsuniversiteit, en ouX is niet voor alle studenten bedoeld.’ 
frank voegt toe: ‘ouX is misschien niet innovatief, maar komt wel 
tegemoet aan een grote behoefte. Het studiemateriaal van onze 
faculteit is uitstekend, daar is iedereen enthousiast over. de uitval  
is dus ergens anders aan te wijten. Voor studenten die het nodig  
hebben, en dat zijn er meer dan we oorspronkelijk dachten, ont-
brak een goede structuur. Niet iedereen heeft een ijzeren discipline. 
Van kinderen accepteren we dat sneller, maar waarom zou iedere 
volwassene dit moeten beheersen? de vrijheid kan het studie-
tempo bevorderen, maar we zien dat het voor veel studenten juist 
vertragend werkt. die mensen hadden tot nu toe het gevoel dat 
niemand zich om hen bekommerde. Nu helpen we ze. deze pilot is 
een begin, die loopt drie jaar, maar staat niet op zichzelf. er zit een 
heel nieuw systeem aan te komen.’

‘Big brother’
Bijblijven is één, maar de tentamens laten 
natuurlijk ook zien wat ouX waard is voor 
de studieresultaten. want het doel is dat 
meer studenten cursussen met succes 
afronden en dat sneller doen dan nu het 
geval is. dat kan alleen als tentamens goed 
gemaakt worden. alice is met meer zelf- 
vertrouwen haar tentamens ingegaan. ‘ik 
beheerste de stof beter, ik voelde me veel 
zekerder. de structuur en “big brother”  
werken perfect, voorheen miste ik een stok 
achter de deur. op de middelbare school 
haalde ik het, als ik één avond van tevoren 
begon, maar dat gaat niet meer. en nu ik 
eenmaal in een ritme ben, is het echt  
kicken. Het interesseert me, het intrigeert 
me, ik wil er meer van weten. dat is al een 
grote beloning voor de geïnvesteerde tijd. 
over de open universiteit was ik al erg 
tevreden, alles is goed geregeld en de  
hulpmiddelen zijn prima, maar ouX is  
precies wat ik nodig had. en het tentamen 
op 14 november heb ik glansrijk gehaald.’

de tweede pilot start in februari 2013.  
u kunt tot en met 9 januari 2013 een intake  
aanvragen. meer informatie: www.ou.nl/oux.

De grote vrijheid is een van de 

voordelen van studeren bij de Open 

Universiteit. Laat dat nou voor een 

aantal studenten net de valkuil zijn! 

Wie niet zo gemakkelijk uit zichzelf 

de discipline opbrengt om regel- 

matig te studeren, heeft misschien 

iets aan OU-Extra. Dat staat voor  

begeleiding, contact met mede- 

studenten en een uitgestippeld  

studietraject om tempo te maken.  

De eerste pilot werpt al vruchten af.

kan ook een alumnus zijn. zoals mandy de 
Nijs msc, die twee groepen psychologie- 
studenten onder haar hoede heeft. zelf haal-
de ze vorig jaar haar master psychologie bij 
de open universiteit. ze heeft ervaring met 
studeren naast een baan, dus ze begrijpt 
waar de schoen kan wringen. ‘Veel ballen in 
de lucht houden, valt niet mee. als tutor kan 
ik studenten helpen prioriteiten te stellen. 

‘Voor veel studenten is 
het prettig dat ze niet 
helemaal alleen staan 
in hun studie’ 

Voordat ze beginnen met ouX voer ik een 
telefonisch intakegesprek waarin ik onder-
zoek of het systeem geschikt is voor de  
student, of de motivatie er is. ouX is name-
lijk niet voor iedereen een oplossing. Van de  
165 die zich voor de intake van de eerste 
pilot aanmeldden, zijn er 115 begonnen. 
de student moet namelijk echt bereid zijn 
wekelijks tien tot twaalf uur voor de studie 
vrij te maken. Het commitment omvat ook 
vaste tentamendata en verplichte bijeen-
komsten. Voor veel studenten is het prettig 
dat ze niet helemaal alleen staan in hun 
studie, want ze beginnen met een groep 
waarbinnen ze met de andere groepsleden 
intensiever contact hebben.’

Communitysite
mandy vervolgt: ‘de communitysite is de 
gemeenschappelijke plek waartoe studen-
ten, docenten en tutor toegang hebben. 
Hier communiceren studenten over de stof, 
ze vragen elkaar bijvoorbeeld weleens om 
samenvattingen, of ze bespreken: hoe doe 
jij dat nou met die uren? ze helpen elkaar 
en wisselen ervaringen uit. ook het studie-
rooster staat op de site. dat maakt duidelijk 
welke stof studenten die week moeten 
bestuderen om bij te blijven. wat ze gedaan 
hebben, vinken ze af op de site. als ik zie 
dat iemand ergens is blijven steken, bel ik 
even om te zien wat er aan de hand is, of er 

Alice Jansen:
‘Nu ik een heldere planning heb, 

blijf ik goed op schema, 
het is een wereld van verschil’

tekst: ellen segeren
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s t u d e n t e n

Student participation:  
a win-win situation
in september organiseerde de eadtu een 25e conferentie, gehost door 
de the open university of cyprus. een inspirerende conferentie waarin  
de eadtu student council goed vertegenwoordigd was en zich kenbaar  
maakte. onze sr-leden katrien leyers en janny de jonge gaven er samen 
met twee leden van de studentenraad van de fernuniversität Hagen een  
workshop. twee afzonderlijke presentaties, waarin de verschillende aan- 
pak en organisatie van de universiteiten naar voren kwam. 

de ou-presentatie ‘student participation: a win-win situation’ maakte de  
toehoorders duidelijk dat medezeggenschap van studenten voordelen  
heeft voor zowel de student als voor de universiteit. participatie geeft een  
positieve correlatie tussen het welbevinden, de studiemotivatie en de  
verbondenheid van de student aan de educatieve omgeving en betrok- 
kenheid met de maatschappij in het algemeen. Voor de universiteit geeft  
tijdige participatie van de student meer efficiency bij de besluitvorming.  
daardoor is medezeggenschap een drijvende kracht achter beslissingen 
die bijdragen tot de kwaliteitbewaking. de presentatie van de fernuniversität  
gaf de organisatie van studentenparticipatie in duitsland weer. 

tijdens de conferentie en workshops werd duidelijk dat veel afstandsuniversiteiten 
bezig zijn met de opstart van studentmedezeggenschap en hierbij met vragen  
zitten over hoe dit aan te pakken. een vraag die regelmatig terugkomt is: Hoe 
moet de communicatie met studenten en hoe de organisatie van verkiezingen?  
als eadtu student council boden wij hulp: wij gaven advies en verzekerden hen 
dit in de toekomst te blijven doen. Verder was er een divers aanbod aan parallel-
sessies gericht op vernieuwingen in het hoger onderwijs. 

StudyPortals
aan de lancering van studyportals leverden studenten een actieve bijdrage door 
middel van interviews. de eadtu student council werd bedankt voor haar bereid-
willige medewerking tijdens het veelbelovend project (zie www.studyportals.eu), 
waarbij studenten de beschikking krijgen over een platform waar de informatie 
van alle (afstands-)universiteiten in europa voor wat betreft onder andere kwaliteit, 
ingangseisen en content op de diverse levels verzameld wordt. ook tijdens de  
sessies van Network curricula (Netcu) en de e-xcellence manual werd het belang 
van de visie van de student benadrukt en werd de eadtu student council bedankt 
voor het uitgebreide advies. 

Massive online open course (MOOC)
een nieuw thema was het verschijnsel van de moocs, dat zich als een dreigend 
monster uitbreid. Het komt uit Noord-amerika, waar docenten cursussen gratis, 
zonder voorwaarden en open, op het internet aanbieden. op deze manier doen 
vandaag 160.000 studenten mee aan de cursus ‘artificial intelligence’ van  
prof. sebastian aan het mit. 

Open and Distance Learning (ODL)
Verder is gesproken over de massale uitbreiding van de inschrijvingen aan open en 
afstandsuniversiteiten, vooral in de Verenigde staten en azië. er studeren ruim  
160 miljoen studenten via open and distance learning (odl). men voorspelt 
voor 2019 in de Verenigde staten meer online- dan classroomstudenten. elke dag 
komen er wereldwijd vier nieuwe online campussen bij! in europa is deze evolutie 
overigens minder frappant aanwezig. 

dentenbelangen  st

Student tegemoetkomen
de uNed (Nationale open universiteit in spanje) gaf een 
presentatie over hoe men tegemoet kan komen aan het 
divers profiel van de afstandsstudent aan een europese 
universiteit. een mooi voorbeeld van dit gediversifieerd 
aanbod zijn de specifieke modules voor studenten van 
ouder dan 45 jaar. zij worden aangesproken op hun reeds 
opgedane professionele ervaring. 

De OU als aanbieder van know how
uit informele gesprekken met docenten van andere univer-
siteiten blijkt, dat veel van hen worstelen met vragen over 
wat de beste manier is om kennis over te brengen naar de 
studenten. de open universiteit heeft hier best wat kennis 
en tools te bieden. denk maar aan de cursussen waarbij 
men de empirische cyclus doorloopt van literatuurstudie 
over statistiek naar het schrijven van een scriptie.  

De EADTU Student Council for ODL 
aansluitend aan de conferentie werd een meeting belegd 
van de eadtu student council odl. Naast de ou en de 
fernuniversität Hagen was hierbij ook een vertegen- 
woor-diger van de universiteit van catalonië aanwezig.  
de diverse thema’s van de conferentie werden uitgebreid 
bediscussieerd, waarbij de verschillende meningen op 
elkaar afgestemd werden. Besloten is om de adviezen te 
bundelen en aan de eadtu board te overhandigen. 

allemaal studenten van de eadtu student council for open 
and distance learning, v.l.n.r.: erato sarri, janny de jonge, 
katrien leyers, joanna kleindienst, gudrun Baumgartner, 
thomas walter enanna rosa pujol requena

de european association of distance teaching universities 
(eadtu) werd in 1987 opgericht om een europees netwerk 
voor open en flexibel hoger onderwijs te zijn. Het omvat  
200 universiteiten en ongeveer drie miljoen studenten over 
heel europa.
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Nieuwe locaties studiecentra 
Hasselt en Leuven
En wat voor locaties! De Vlaamse studiecentra zijn, anders dan de Nederlandse, geïncorporeerd bij  

de reguliere universiteiten. Daardoor kan de Open Universiteit gebruik maken van alle faciliteiten.  

En genieten onze studenten van alle privileges die ook ‘gewone’ studenten hebben. Tot en met de  

ICT-helpdesk, de studentenkantine en de bibliotheek toe. En verhuist de universiteit naar een historisch 

pand in de binnenstad? Dan verhuist de Open Universiteit gewoon mee.

zijde en chinoiserie (voor de liefhebbers: 
beschilderd en gevernist papier op doek) 
en imposante open haarden die helaas niet 
meer kunnen branden. toegegeven: niet 
alles is in perfecte staat, maar o wat is het 
charmant. de burelen van de locatiebeheer-
ders sarah Verlinden en Barbara schoofs 
bevinden zich aan de rustige achterkant en 
hebben uitzicht op de tuin. toch nog een 
beetje bos! 
Het examenlokaal, rondom voorzien van 
gulden zijden wandbekleding, kijkt uit op 
de Naamsestraat. in Heverlee had je dan wel 
rust, groen en gratis parkeerplaatsen, maar 
in leuven stopt de bus voor de deur, ligt het 
station op amper tien minuten fietsen en 
zijn talloze winkels, cafeetjes en restaurant-
jes in de buurt.

studiecentrum leuven is voor vragen  
en examens geopend op maandag en  
donderdag en op sommige zaterdagen.  
in februari 2013 wordt een ‘drink’ gepland op 
de nieuwe locatie. sarah: ‘zo kunnen studen-
ten met studiegenoten in contact komen. 
soms moeten er groepswerkjes gedaan 
worden en op zo’n bijeenkomsten kun je 
ontdekken of iemand wel ’n toffe is om  
mee samen te werken.’

tekst: silvia van de put
fotografie: Harry Heuts en studiecentrum 
leuven

lijkheid om tentamen te doen, waaronder 
ook op zaterdagochtend; handig voor de 
werkende student. Van die mogelijkheid 
wordt dan ook volop gebruik gemaakt.  
de locatie is opvallend goed bereikbaar. 
Vanaf de ring rijden vrijwel elke minuut  
gratis bussen richting centrum. parkeren 
voor studenten kan gratis achter het  
universiteitsgebouw. omdat het pand  
zo’n lange geschiedenis heeft voor de stad, 
komen zelfs de stadsgidsen met groepen 
langslopen voor een rondleiding. als de 
locatiebeheerders weer eens horen: ‘en hier 
zijn de kantoren van de open universiteit …’ 
wrijven ze zich in de handen: gratis reclame!

Hartje Leuven
rechtstreeks vanuit de bossen van Heverlee 
naar het rectorshuis aan de Naamsestraat 
in centrum leuven. al rond 1500 moet hier 
een gebouw hebben gestaan, maar het hui-
dige pand is rond 1800 gebouwd. tot in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw werd het 
bewoond door verschillende rectoren zoals 
antoine Haine en paulin ladeuze.

Charmante authentieke elementen
Bij de voordeur hangt nog geen naambordje, 
wel een huisnummer: nummer 98. eenmaal 
binnen is het alsof je heel even terug gaat in 
de tijd: enorm hoge plafonds, schitterende 
parketvloeren in Hongaarse punt (naar het 
schijnt één van de oudste van leuven),  
rondom lambrisering, muren behangen met 

Studeren in de oude gevangenis van 
Hasselt
Veel mensen, veel verkeer, de markt om de 
hoek. Het contrast met de voormalige loca-
tie in diepenbeek is groot. Het gebouw zelf, 
de oude gevangenis van Hasselt, is indruk-
wekkend verbouwd en volledig aangepast 
aan de wensen van vandaag de dag. Veel 
originele details zijn bewaard gebleven: in 
de vroegere cellen, sommige met origineel 
traliewerk voor de ramen, bevinden zich 
nu de individuele zelfstudieruimtes. op de 
glazen deuren heeft de architect zelfs een 
knipoog naar het verleden gemaakt: geturf-
de streepjes… 

wifi is uiteraard overal toegankelijk. door 
het hele gebouw vind je plekken om te zit-
ten, te werken en te overleggen. er is zelfs 
een buitenauditorium. Het examenlokaal 
van de open universiteit is gehuisvest in 
twee voormalige cellen die nu zijn samen-
gevoegd; uiteraard rolstoeltoegankelijk. is 
er meer ruimte nodig voor een workshop, 
bijeenkomst of een aanvullend college 
in een van de auditoria, dan kunnen die
gereserveerd worden bij de universiteit  
van Hasselt. 

Perfecte bereikbaarheid
de locatiebeheerders – Barbara swennen 
en Veerle smeers – zijn zes dagen per week 
aanwezig om studenten op te vangen. 
driemaal per week biedt Hasselt de moge-



Modulair 14 december 2012
14

Modulair 14 december 2012
15Open Universiteit Open Universiteit14 151414141414

ekonderz

Anita Eerland wint Ig Nobelprijs

de ig Nobelprijs spreekt blijkbaar tot de verbeelding.’ Bovendien is 
anita inmiddels genomineerd voor de ViVa400, een jaarlijkse lijst 
van VIVA met succesvolle vrouwen. ze valt in de categorie ‘smart’.* 
is er een direct verband met het winnen van de ig Nobelprijs? ‘dat 
weet ik niet. maar het is in ieder geval een blijk van waardering 
voor wat ik doe, dat is altijd leuk.’

Onderzoeks-cv
anita heeft gaandeweg steeds meer lol gekregen in onderzoek.  
die lol ontstond vooral tijdens haar afstudeerscripties klinische  
psychologie (erasmus universiteit rotterdam) en klinische neuro-
psychologie (universiteit leiden). de lol kwam nog meer tot uiting 
tijdens haar promotieonderzoek. ‘ik vind het heerlijk vanuit nieuws-
gierigheid vragen uit te zoeken. mijn ambitie is goed en onder-
scheidend onderzoek te doen, onderzoek waar mensen iets aan 
hebben.’ Nu ze 28 uur per week universitair docent is, staat er  
1,5 dag gepland voor onderzoek op eigen titel. anita is nu vooral 
bezig met wat kleine onderzoekjes naar taalbegrip en forensische 
psychologie. dat doet ze online met proefpersonen en in samen-
werking met collega’s van de erasmus universiteit rotterdam. daar 
kan ze gebruik maken van de onderzoeksfaciliteiten. ‘ik ben vooral 
bezig een goed onderzoeks-cv op te bouwen. dan is het straks 
makkelijker onderzoeksgeld te krijgen, want dat is helemaal niet 
eenvoudig, zeker in deze economisch moeilijke tijden.’ een  
lichtpunt en aangename verrassing vindt anita dat collega’s en  
studenten van de open universiteit enthousiast zijn over haar 
onderzoek. zo kreeg anita veel leuke reacties toen ze het winnen-
de onderzoek in oktober presenteerde op de dag van het onder-
zoek in Heerlen. ‘ik ben nu de nodige lijntjes aan het uitzetten om 
ideeën uit te gaan werken. daar verheug ik me op.’

* anita behoort niet tot de winnaars in de catergorie ‘smart’, maar is  
  desalniettemin zeer tevreden over de nominatie. 

wii Balance Board van Nintendo, waarop de 33 proefpersonen 
moesten gaan staan. op een computerscherm werden 39 schat-
tingsvragen geprojecteerd. die vragen gingen bijvoorbeeld over  
de hoogte van de eiffeltoren, het aantal meren in finland, de lengte 
van de chinese muur en het aantal inwoners van antwerpen. ‘wat 
de proefpersonen niet wisten’, vertelt anita, ‘was dat we ze stiekem 
iets naar links of rechts uit het lood hielden. dit voelden ze niet. 
Het bleek dat proefpersonen die naar links hellen lager schatten 
dan personen die rechtop staan of naar rechts hellen. doordat 
mensen zich getallen als een lijn van links naar rechts voorstellen, 
benadrukken ze de linkerkant meer als ze wat naar links hellen. 
daarmee, zo is het idee, worden relatief kleinere getallen geacti-
veerd. zo schatten de personen die iets naar links hellen de hoogte 
van de eiffeltoren, 324 meter, gemiddeld twaalf meter lager dan 
wanneer ze rechtop staan.’ 

‘Mijn ambitie is goed en onder-
scheidend onderzoek doen, onder-
zoek waar mensen iets aan hebben’

Vervolgonderzoek
de directe toepassing van het onderzoek is niet helemaal duidelijk, 
dat moet anita eerlijk bekennen. ‘wellicht kunnen de bevindingen 
een rol spelen bij salarisonderhandelingen’, grapt ze. ‘zorg ervoor 
dat je baas iets naar rechts leunt, dan krijg je misschien wel meer 
salaris. Nee, alle gekheid op een stokje. ons onderzoek vraagt in 
ieder geval om vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld naar de effecten 
van lichaamshouding op leerprocessen zoals rekenen.’ maar anita 
weet dat een vervolgonderzoek een tijdje op zich moet laten  
wachten. ‘Veel  mensen zijn nu op de hoogte van de manipulatie, 
we zullen dus een tijdje moeten wachten voor we het weer kunnen 
oppikken.’

VIVA400
dat anita, tulio en rolf de ig Nobelprijs wonnen, trok de aandacht 
van de media. een uitnodiging voor de wereld draait door  
moesten ze afslaan. anita en rolf gingen immers trouwen en op  
huwelijksreis, tulio was op vakantie. ‘dat was wel jammer’, zegt 
anita. ‘maar er bleef nog heel veel over, waar we wel aan konden 
voldoen, zoals interviews voor radiostations, dagbladen en buiten-
landse kranten. Het Nos journaal berichtte er ook over. over aan-
dacht kortom niets te klagen en we worden nog steeds gebeld. 

tekst: fred meeuwsen       Beeld: kees spruijt
Leun naar links en de Eiffeltoren lijkt kleiner. Dat is de 

titel van een studie die werd uitgevoerd door dr. Anita 

Eerland, universitair docent bij Psychologie, dr. Tulio 

Guadalupe van de Radboud Universiteit Nijmegen en 

prof. dr. Rolf Zwaan van de Erasmus Universiteit Rotter-

dam. Ze kregen er een Ig Nobelprijs voor. Weliswaar een 

parodie op de Nobelprijs, maar je mag er met recht trots 

op zijn. ‘Het zijn niet de minsten die de Ig Nobelprijs 

hebben gewonnen. Dan is het geen onzinprijs.’

‘Het ging alles bij elkaar allemaal een beetje onverwacht en snel’, 
zegt anita. ‘ergens begin september kregen we opeens te horen 
dat we genomineerd waren. wie ons opgegeven had, wisten we 
niet, we weten het nog steeds niet.’ waar de prijs voor stond, wist 
ze toen ook nog niet. in eerste instantie wist anita bovendien niet 
goed wat ze ermee aan moest, maar gaandeweg werd ze steeds 
trotser: ‘Het is inmiddels een prestigieuze prijs voor serieus weten-
schappelijk onderzoek dat mensen met humor aan het denken 
moet zetten. Het werkt in eerste instantie op de lachspieren,  
daarna ga je erover nadenken.’

Geen onzinprijs
de ig Nobelprijs is in 1990 in het leven geroepen door marc 
abrahams. Hij is hoofdredacteur van Annals of Improbable Research, 
een amerikaans humoristisch, wetenschappelijk tijdschrift. er 
zijn tien categorieën: anita, tulio en rolf wonnen in de categorie 
psychologie. uit hun onderzoek blijkt dat als mensen naar links hel-
len ze geringere schattingen maken dan als ze naar rechts leunen. 
anita legt uit: ‘wij tonen aan dat de lichaamshouding invloed kan 
hebben op het schatten van zaken zoals grootte, aantallen en per-
centages.’ er was nog een Nederlandse winnaar. Vooraanstaand bio-
loog frans de waal won de ig Nobelprijs in de categorie anatomie 
voor zijn studie naar chimpansees die elkaar feilloos herkennen op 
foto’s van achtersten. Nederlanders wonnen eerder achtmaal een ig 
Nobelprijs, waaronder de latere Nobelprijswinnaar andre geim die 
gemagnetiseerde kikkers liet zweven. anita: ‘Het zijn niet de min-
sten die de ig Nobelprijs hebben gewonnen. dan is het geen onzin-
prijs, lijkt me.’ tulio nam op 20 september aan de Harvard university 
in Boston de prijs in ontvangst, die bestaat uit een zandloper en 
een oorkonde. anita en rolf konden niet aanwezig zijn, omdat zij 
de dag erna in het huwelijk traden en aansluitend op huwelijksreis 
gingen.

‘De Ig Nobelprijs is een prestigieuze 
prijs voor serieus wetenschappelijk 
onderzoek dat mensen met humor 
aan het denken moet zetten’

Eiffeltoren
Het idee voor het onderzoek ontstond min of meer toevallig,  
zoals het wel vaker gaat. anita werkte bij de erasmus universiteit 
rotterdam aan de afronding van haar promotieonderzoek over 
rechtspsychologie. omdat ze vrij monomaan bezig was, zocht ze 
regelmatig aansluiting bij andere onderzoekers. om te praten, tips 
te krijgen en ideeën uit te wisselen. zo bespraken ze ook een keer 
een artikel over de ‘mental number line’: als mensen aan getallen 
denken, dan plaatsen ze die denkbeeldig op een lijn, oplopend van 
links naar rechts. anita: ‘wij vroegen ons af of je deze ‘‘mental  
number line’’ ook onbewust kon activeren door de lichaams- 
houding te manipuleren.’ Voor het experiment gebruikten ze een 
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Voor actuele informatie zie de 

webpagina van uw faculteit of 

studiecentrum. 

Voor het aanmelden voor work-

shops: www.ou.nl/studiecoach.

activiteitenr oster

 D E C E M B E R

vr 14	 •	 Symposium	over	kunstvervalsing	(ValC-hof,	sc	Nijmegen)
	 •	 Studiedag	Cultuurwetenschappen	‘Koloniale	Ervaring’ 
  (sc eindhoven)
ma 10	 •	 Lezing	‘Orientalisme	in	de	Nederlandse	schilderkunst’ 
  door ronald frings (suster Bertken, sc utrecht)
di 11	 •	 Muziekclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
ma 17	 •	 Poëzieclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
di 18	 •	 Dispuutbijeenkomst	‘Pierro	della	Francesca	en	de	 
  legende van het ware kruis’ door willy atema 
  (psyreo, sc rotterdam)
wo 19	 •	 Filmgroep	‘The	Help’	van	Tate	Taylor	 
  (Homo ludens, sc amsterdam)
	 •	 Schrijfclub:	Big	Brother	(De	Verlichting,	sc	Eindhoven)
	 •	 Lezing	door	prof.	mr.	J.G.J.	Rinkes	‘Overeenkomsten	in 
  europees perspectief (sc zwolle)
	 •	 Lezing	‘Kijken	zonder	zien.	Omgaan	met	historische	foto’s’ 
  door prof. dr. gie van den Berghe (permanente Vorming, 
  sc gent)
za 22	 •	 Oefenen	met	2	juristen	van	Allen	&	Overy	LLP 
  (ajV, sc amsterdam)

 J A N U A R I

di 8	 •	 TouS	aan	tafel,	nieuwjaarsbijeenkomst	(sc	Enschede)
	 •	 Nieuwjaarsbijeenkomst	en	lezing	over	orientalisme	en 
  turkse muziek (suster Bertken, sc utrecht)
	 •	 Nieuwjaarsbijeenkomst	met	lezing	‘Kerk,	kunst	en	kapitaal 
   in florence van de 15de eeuw’ door Hannie derks 
  (de Verlichting, sc eindhoven)
do 10	 •	 Filosofieclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
	 •	 Museumclub:	bezoek	Kunsthal	en	Boymans	Rotterdam 
  (de Verlichting, sc eindhoven)
	 •	 Workshop	Effectief	studeren	(sc	Groningen)
vr 11	 •	 Bijeenkomst	georganiseerd	bij	de	rechtbank	te	Amster- 
  dam aan de parnassusweg (ajV, sc amsterdam)
za 12	 •	 Workshop	Loopbaanoriëntatie	(sc	Utrecht)
	 •	 Training	wedstrijdteam	door	mr.	Dennis	Wolters	van 
  wolters strafrechtadvocaten (ajV, sc amsterdam)
ma 14	 •	 Workshop	Mediawijsheid	(sc	Zwolle)
	 •	 Lezing	‘Dromen	als	bron	van	inzicht	voor	de	psycholoog’ 
  door ada de Boer (de studiekamer, sc den Haag)
	 •	 Lezing	‘Haal	meer	uit	jezelf	en	je	werk’	door	dr.	Dieta 
  mietus (meetingpoint psychologie, sc zwolle)

di 15	 •	 Dispuutavond	PsyReo,	aansluitend	nieuwjaarsborrel	bij 
  floor (sc rotterdam)
wo 16	 •	 Workshop	Presentatie	in	Powerpoint	(sc	Groningen)	
	 •	 Nieuwjaarslezing	door	Jan	Verboom	en	Nieuwjaarsborrel 
  (Homo ludens, sc amsterdam)
do 17	 •	 Workshop	Effectief	Studeren	(sc	Amsterdam)
	 •	 Leesclub	over	Emile	Zola	‘Hoe men sterft’ (si-tard, sc parkstad 
  limburg)
	 •	 Lezing	Studium	Generale	‘Leugens	op	het	concertpodium? 
  een luistercollege over ‘authenticiteit’. lezing en werkcollege 
  door mw. drs. lieke van den Bulck-van der linden 
  (sc Vlissingen)
	 •	 Derde	regionale	bijeenkomst	Aarde,	Mens	en	Milieu	(N14211) 
  (sc eindhoven)
ma 21	 •	 Workshop	Effectief	Studeren	(sc	Nijmegen)
	 •	 Literatuurclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
di 22	 •	 Literatuurgroep	2	met	deel	3	(Het	Paradijs)	uit	de	‘Goddelijke 
  Komedie’ van dante alighieri (Homo ludens, sc amsterdam)
	 •	 Lezing	‘Cultuurhistorie’	door	prof.	dr.	J.H.	Furnée 
  (de Verlichting, sc eindhoven)
do 24	 •	 Muziekclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
	 •	 KennisCafé	Almere:	Sport	(sc	Almere)
wo 30	 •	 Filosofiegroep	(sc	Emmen)
do 31	 •	 Workshop	Timemanagement	(sc	Eindhoven)

 F E B R U A R I

za 2	 •	 Workshop	Netwerken	en	profileren	(sc	Utrecht)
	 •	 Workshop	8	weken	training	Mindfulness	(sc	Groningen)
ma 4	 •	 Workshop	Google	Apps	Vaardigheden	(sc	Breda)
di 5	 •	 Workshop	Timemanagement	(sc	Leeuwarden)
	 •	 Bijeenkomst	PsyReo:	Spreker	Jaceuw	van	Lankveld 
  (sc rotterdam)
do 7	 •	 Workshop	Endnote	(sc	Leeuwarden)
	 •	 Workshop	Feedback	(sc	Alkmaar)
	 •	 Workshop	Digitaal	Mindmappen	(sc	Utrecht)
	 •	 Filmgroep	met	‘Kaos’	van	de	gebroeders	Taviani 
  (Homo ludens, sc amsterdam)
	 •	 Literatuurclub:	Hellas	Haasse	‘Maanlicht’ 
  (de Verlichting, sc eindhoven)
	 •	 Bezoek	aan	de	TBS	Kliniek:	Dr.	S.	Van	Mesdag	(sc	Groningen)
	 •	 Lezing	over	orientalisme	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
di 19	 •	 Studium	Generale	door	drs.	Irmin	Visser	‘Florentijnse	luoghi 
  della memoria, in kunstwerken vastgelegde  
  herinneringsplaatsen (de Verlichting, sc eindhoven)
	 •	 Bijeenkomst	PsyReo	(sc	Rotterdam)
wo 20	 •	 Workshop	Presentatie	in	Powerpoint	(sc	Den	Haag)
do 21	 •	 Seminar	‘Spraakmakende	boeken’	(sc	Eindhoven)
	 •	 Leesclub	‘Kassandra’ van christa wolf (si-tard, sc parkstad 
  limburg)
wo 27	 •	 Filosofiegroep	(sc	Emmen)
do 28	 •	 Lezing	Studium	Generale	(sc	Alkmaar)
	 •	 KennisCafé	Almere:	Ruimtevaart	en	ruimte-onderzoek 
  (sc almere)
	 •	 Seminar	‘Spraakmakende	boeken’	(sc	Eindhoven)

Uitreikingen  
op locatie
in de maanden oktober en 
november hebben weer enkele 
uitreikingen plaatsgevonden van 
wo-getuigschriften – Bachelor en 
master – op een fraaie locatie en 
in aanwezigheid van een decaan 
of iemand van het college van 
bestuur. een uitgebreid foto-
verslag vindt u op de website van 
het studiecentrum (klik op ‘foto-
album’). de foto’s zijn van andré 
van den akker, meike van genk en 
marijke schoonderbeek. 

itreikingen

Leeuwarden
op 6 oktober vond namens de studiecentra 
in de regio Noord een uitreiking plaats in het 
world-trade-center in leeuwarden. Na het 
welkomstwoord van caroline Visser, hoofd 
studiecentra regio Noord, werden de getuig-
schriften uitgereikt door drs. ing. cees Brouwer, 
vice-voorzitter college van bestuur.
op de foto hiernaast van links naar rechts en 
van boven naar beneden:
dhr. k.a. de Vries msc (mw), dhr. f. Bouma 
msc (mw), dhr. H. Visser Ba (cw), mw. c.g.m. 
luijters-calon msc (ow), a. Brouwer msc 
(psY), j.g. van der a Bsc (Nw), H. rietman llm 
(rw), mw. t.r. van Heuveln msc (psY), mw. 
t.t. Hilbrands Bsc (psY), mw. N.c.a. walta Bsc 
(psY), mw. w.e. wismeijer Ba (cw), mw. m. 
feenstra Bsc (psY), dhr. j. de Vries Ba (cw), 
mw. j. kuiper llB (rw), mw. m.a. kuiken msc 
(mw), mw. m. posthumus-de jong Bsc (psY), 
mw. r.H.t. Visser, dhr. drs. ing. c.j. Brouwer.

Breda en Rotterdam
op 19 oktober vond namens de studiecentra 
in de regio zuid een uitreiking plaats in het 
markiezenhof in Bergen op zoom. Na het 
welkomstwoord van marijke schoonderbeek, 
hoofd studiecentra regio zuid, werden de 
getuigschriften uitgereikt door prof. dr. 
Herman van den Bosch van de faculteit 
managementwetenschappen.  
op de foto hiernaast van links naar rechts:  
dhr. p.c. Bassant ma (cw), dhr. B. uneken llB 
(rw), dhr. j.j.l. Bakker msc (mw),  
dhr. m. Vroonland msc (Bpmit),  
dhr. N.j. deconinck Bsc (Nw), mw. m. de jager 
Bsc (psY), mw. H.j. zeeland msc (mw),  
mw. w.e. sanfélix llm (rw), mw. s.a.H.c. wolke 
Bsc (psY), dhr. prof. dr. H.m.j. van den Bosch, 
mw. e.a.j.m. van de wijngaard llB (rw),  
mw. j.j.m. schepers Bsc (psY), mw. j.l. lange-
reijerkerk msc (psY), mw. p. schaap msc (psY), 
dhr. w.g. wissen msc (psY), dhr. j.a. de Vos msc 
(psY), mw. almagro frutos msc (mw), dhr.  
p. Bos msc (psY), dhr. e.g. sligchers msc (psY).

Amsterdam
op 9 november vond namens het studiecen-
trum amsterdam een uitreiking plaats in  
de Vondelkerk in amsterdam. Na het welkomst-
woord van mark marees, hoofd studiecentrum 
amsterdam, werden de getuigschriften uit-
gereikt door prof. dr. paquita perez salgado, 
decaan van de faculteit Natuurwetenschappen. 
op de foto van links naar rechts: dhr. r.f. chin-
kon-sung Bsc (Nw), dhr. c.p. van der kaaij 
msc (Nw), mw. s.c. oudenbroek-esmeijer msc 
(Bpmit), mw. a. Betten msc (psY), mw. prof.  
dr. f. perez salgado, dhr. j.w.a.c. van overdijk 
msc (mw), mw. B. grosveld msc (psY),  
dhr. i.m. van der spek msc (ow),  
mw. e.a. Batens msc (psY), mw. e.a. joling-van 
schaik msc (psY), dhr. m.H.g. rotteveel, Bsc 
(iNf), mw. s.c. Brandenburg llB (rw), mw. 
Y.m.a. Veraart Bsc (psY), dhr. o.f. lindelauf msc 
(mw), dhr. r.H. maaskant ma (cw),  
mw. t. pit-pauw Bsc (psY), mw. r. de Bree- 
van wilsum Bsc (psY).
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service en inf rmatie

ruimt zijn boeken op

DIe ook niet..
die ook niet...

Wat doe je Stu?

Oh ik breng mijn boeken
even naar het oud papier, die 
passen namelijk niet meer 
bij de TWEE PUNT NUL 

student Readers ook niet
trouwens...

De 
TWEE PUNT WAT

student??!

Jij bent duidelijk niet op
de U-meet geweest, ik 

download studiematerialen 
op mijn TABLET voor je.

Zet jij even
koffie ondertussen?

Ook dat nog...

c lumn

A
l

u
m

n
i

Inlichtingen
er zijn diverse kanalen voor het verkrijgen van 
informatie:
•		Algemeen	over	verzendingen,	(niet)bezorgen	

van modulair, inschrijving, kosten, procedures 
en regelgeving:

  –  www.ou.nl/vragen, 24 uur per dag
 –  045-5762888, maandag 10.00-16.30 uur;  

dinsdag tot en met vrijdag 9.00-16.30 uur.
•		Voor	meer	specifieke	vragen	–	vrijstelling/ 

toelating, besteladvies, studievoortgang,  
diplomering, studeren met een beperking – 
kiest u hetzelfde telefoonnummer; u wordt  
dan doorverbonden met een onderwijsadviseur 
die contact onderhoudt met de faculteit.

•		Over	een	cursus:	met	de	docent	(zie	de	 
studiegids c.q. studienet).

•		Voor	contact	met	een	studiecentrum:	 
www.ou.nl/studiecentra.

Studiebegeleiding

onlangs zijn de begeleidingsbijeenkomsten 
inzake het tweede semester 2012-2013 van de 
faculteit rechtswetenschappen toegevoegd. 

actuele informatie over studiebegeleiding vindt  
u steeds op de desbetreffende webpagina  
van een cursus op studienet of via het publieke 
studieaanbod op www.ou.nl. 

Life Long Learning 
overmijdelijk
Op 24 september werd onze OU 28 jaar, een gelegenheid tot  
feestelijke viering. Dit jaar was het was een stormachtige dag, de 
buien vlogen je om de oren. Het was heen en weer rennen van 
Pretoria naar Bologna1. De receptie was lekker druk en naast de 
hoogleraren en de staf waren er ook de burgemeester van Heerlen 
en de gouverneur van Limburg, de bij alumni erg bekende Theo 
Bovens. Jammer dat er weinig alumni aanwezig waren. Die horen 
er toch echt bij. Ze zouden er zelfs een ereplaats kunnen claimen 
omdat ze nu eenmaal de ambassadeurs van de Universiteit zijn. 
Ik geef toe: Heerlen is niet naast de deur. Zo’n Dies geeft echter 
motivatie en vertrouwen. Ook dit jaar weer straalde de redenaars 
van de Dies optimisme uit. 
De Rector Magnificus mevrouw prof. mr. Anja Oskamp opende 
de viering en begon met een voor velen vertrouwd stukje uit het 
boek Karakter van Bordewijk. Ze had het over Kattedreuffe, dat 
roept herinneringen op, toch? Ik zal u het verhaal besparen, het 
boek ligt in de bibliotheken en is klassieke Nederlandse litera-
tuur. En u weet alles van blokken, er zijn vele katadreuffes onder 
ons. Het thema van deze diesviering was ‘Leren in tijden van 
verandering’. Dat is ook de titel van het instellingsplan van de 
Open Universiteit dat in september is afgerond. In deze tijd vol 
verandering, waarin we langer moeten doorwerken, waarin jon-
geren zeer goed moeten weten aan welke studie ze gaan, zich in 
korte tijd op academisch niveau moeten scholen, waarin het heb-
ben van de juiste hoogwaardige kennis cruciaal is, maar waarin 
die kennis ook voortdurend vernieuwd moet worden, laat de 
OU zien dat ook zij verandert. Bij de OU wordt de studie minder 
vrijblijvend en de verbinding met studenten groter. Het afstands-
onderwijs wordt verbonden met aspecten van contactonderwijs, 
met moderne middelen en op moderne wijze. 
Prof.dr. Alexander Rinnooy Kan hield de Dies rede2. Hij besprak 
‘Leren hoe te veranderen’. Hij straalde het optimisme uit dat we 
zo nodig hebben. Hij stelde dat het – ook voor alumni – nood-
zakelijk is dat ze voortdurend bijleren en doorleren. Life Long 
Learning is onvermijdelijk in een tijd als de onze waarin alles snel 
verandert. Er zijn nieuwe rollen naast de traditionele. Hij stelde 
dat de alumni van de Universiteit een kernrol spelen en moe-
ten spelen in het innovatieproces. Dit vooral in de bedrijven en 
organen waarin zij werken. Ook de OU moet een Ondernemende 
Universiteit zijn en worden. We zullen dat zien en voelen.

Zweitze

zweitze@planet.nl

1 Almamaterische gebouwen
2 Voor de redes op video: www.ou.nl/dies
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Studietips: Loopbaanoriëntatie
In deze rubriek geven regionaal voorlichters 

Gijske Meijerink (rechts op de foto) en  

Eva von Stockhausen (links) advies over hoe je 

studievaardigheden zoals concentratie, planning 

en tentamen doen op succesvolle wijze kunt 

ontwikkelen. Deze keer: Loopbaanoriëntatie.

als volwassen student aan de open universiteit 
heb je te maken met verschillende uitdagingen 
waar het gaat om de planning en uitvoering 
van je studie, maar vooral ook waar het gaat 
om de gevolgen voor je werkomgeving en/of 
privéleven. 

Start of switch
sta je aan het begin van je carrière? of ben je 
van plan om in de (nabije) toekomst de overstap 
te maken naar een nieuw werkgebied? dan 
loont het de moeite om je vooraf goed te  
oriënteren op de mogelijkheden en beperkin-
gen. in de eerste plaats dien je bij jezelf te rade 
te gaan: welke prioriteiten stel ik in het leven? 
wat is echt belangrijk voor mij? wat zijn mijn 
talenten? wat heb ik een bedrijf of organisatie 
te bieden? of kan ik beter voor mezelf begin-
nen? dit zijn niet altijd makkelijke vragen om te 
beantwoorden! 

Introspectie
jezelf op waarde schatten met betrekking tot 
jouw talenten en (positieve) kenmerken ver-
eist introspectie en daarnaast ook kennis van 
de arbeidsmarkt. Voor veel mensen geldt dat 
het helemaal niet zo’n gek idee is om op dit 
punt advies in te winnen van derden. in de 
dagworkshop loopbaanoriëntatie die de open 

universiteit organiseert, ga je met beide uit-
gangspunten aan de slag. in het ochtenddeel  
van de workshop wordt ingezoomd op jouw  
specifieke talenten, passies en drijfveren. Bij 
welke organisaties, bedrijven en functies denk je 
te passen? of is de rol van zzp’er (kleine zelfstan-
dige zonder personeel) jou op het lijf geschre-
ven? Het is belangrijk dit eerst helder te krijgen.

Jij en de arbeidsmarkt
in het middagdeel van de workshop wordt de 
focus verschoven naar het werkveld waarin jij 
wilt gaan werken (de arbeidsmarkt bestaat niet). 
Hier is van belang hoe goed je bekend bent 
met desbetreffende branche. wat is het arbeids-
perspectief? wat zijn de huidige ontwikkelingen? 
is er makkelijk werk in te vinden, of juist niet? wat 
zijn de vereisten voor de functie die jij wilt gaan 
vervullen? of wil je juist in een bepaalde branche 
aan de slag als zzp’er? met welke uitdagingen 
en obstakels dien je dan rekening te houden? 
uiteindelijk draait het er allemaal om, om zicht 
te krijgen op jouw individuele mogelijkheden en 
antwoord te geven op de vraag waar zul jij jouw 
(volgende) werkterrein vinden?

de dagworkshop loopbaanoriëntatie vindt in 2013 
meerdere keren plaats in studiecentrum utrecht.  
Voor meer informatie en inschrijven ga naar  
www.studiecoach.ou.nl
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Alumnireis 2013: ‘De Romeinen. 
Macht, politiek en seks’

Van 11 tot 18 mei 2013 organiseert de Alumni-

vereniging Open Universiteit een interessante reis 

naar Zuid-Italië. Deze reis is bestemd voor alumni, 

begunstigers van de Alumnivereniging, studenten 

en medewerkers van de Open Universiteit plus een 

introducé. Trix Mulder en Dirkje Mulder-Boers van de 

Reiscommissie schrijven in dit artikel kort over het 

Romeinse volk en geven een impressie van de reis.

De Romeinen
Het romeinse volk leefde in italië van circa 575 voor christus tot 
het jaar 500.  Het verhaal gaat dat de broers romulus en remus de 
stad rome hebben gesticht en de oervaders zijn van het romeinse 
volk. de romeinen slaagden erin van de talloze stammen van het 
oude italië één volk en één bestuursmacht te maken. zij dwongen 
de toenmalige griekse stad Napels hun bondgenoot te worden, 
waardoor het gehele zuiden onder hun invloedsfeer kwam. tevens 
legden de romeinen door hun gehele rijk goede wegen aan, en 
aquaducten. zo werd in 312 voor christus begonnen met de aanleg 
van de Via appia en het aquaduct aqua-appia dat rome verbond 
met het zuid-italiaanse Brindisi. in heel italië en grote delen van 
Noord-europa vinden we nog steeds overblijfselen van romeinse 
gebouwen, wegen en wetgeving, en treffen we de romeinse cijfers 
aan. 

Impressie van de reis
tijdens de reis bezoeken we het forum in rome en de villa van 
Hadrianus in tivoli. we gaan naar het castello caetani in sermoneta 
en naar het middeleeuws dorpje Ninfa dat is omgetoverd tot een 
botanische tuin. we bezoeken het romeinse amfitheater in santa 
maria capua Vetere, het stadje van waaruit spartacus in 73 voor 
christus de opstand der gladiatoren leidde. in carseta bezoeken 
we het grootste paleis van italië met zijn prachtige beeldentuin. 
en voor we naar ons hotel in pompeii rijden, beklimmen we de 
Vesuvius. Verder staat er een bezoek gepland aan de opgravingen 
in pompeii en ercolano, en het museo archeologico Nazionale di 
Napoli. tevens maken we een uitstapje naar paestum met zijn drie 
grote griekse (dorische) tempels en het eiland capri dat sinds de 
romeinse oudheid geliefd is vanwege zijn schoonheid en fraaie 
uitzichten. tijdens de reis verzorgen reisgenoten lezingen over de 
diverse onderdelen.

de reissom bedraagt 1.249 euro (bij minimaal 38 deelnemers),  
op basis van een tweepersoonskamer. op www.open.ou.nl/alumni 
vindt u meer informatie. u kunt zich daar ook aanmelden.

Alumnivereniging
Open Universiteit
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tekst: olga teunis
Beeld: monique Vossen

Welk beeld levert het onderzoek op?
Jo: Het blijkt dat docenten zowel in het wo als in het hbo in de  
praktijk veel gebruik maken van open leermiddelen. op het niveau 
van faculteiten bestaat er wel beleid, maar niet heel veel. op de 
laag van colleges van bestuur is er nog vrij weinig beleid, met  
name in het hbo.
Marlies: de focus van docenten ligt vooral op hergebruik. Bij  
verdergaande vormen, zoals zelf leermaterialen publiceren, komen 
zij vaak juridische, technische of onderwijskundige obstakels tegen. 
daar ontstaat het verschil met de voorlopers in het veld, zoals de 
technische universiteit delft, de universiteit leiden en natuurlijk de 
open universiteit. deze bieden al bepaalde kaders en faciliteiten.
Wim: wat we veel gehoord hebben, is dat er voornemens zijn om 
beleid te ontwikkelen. de meeste instellingen vinden open leer-
materialen belangrijk en willen er de komende tijd aan werken.

Zijn er verschillen tussen hogescholen en universiteiten?
Jo: interessant genoeg zijn de verschillen bij docenten heel klein. 
maar als we vragen naar een gemeenschappelijke visie of het  
voeren van beleid vinden we grote verschillen.
Marlies: Het wo is op beleidsniveau al vaker strategisch met open 
leermaterialen bezig. 
Wim: Veel hogescholen geven aan dat er acute en urgente zaken  
op de agenda staan, zoals kortingen en teruglopende studenten-
aantallen. en oer vormt geen oplossing voor de korte termijn. 

Welke motieven hebben zij om in OER te investeren?
Jo: een belangrijk motief voor instellingen om open leermiddelen 
te ontwikkelen is om zich internationaal te profileren. ook zien zij 
oer als een middel om de juiste groep studenten te bereiken of om 
nieuwe doelgroepen aan te trekken.
Marlies: Bij de voorlopers zie je ook een visie op het toegankelijker 
maken van onderwijs. studenten overal ter wereld kunnen  
bijvoorbeeld engelstalig materiaal van de tu delft raadplegen.
Marjo: docenten denken vooral aan praktische onderwijsarrange-
menten, zij zien flexibiliteit, personalisatie. Het maakt hen  
enthousiast om het onderwijs beter aan te passen aan de wensen 
van studenten. en je ziet dat studenten het ook gebruiken om  
zelf materiaal te zoeken dat aansluit bij hun leerwensen. 
Jo: oer levert ook een impuls aan de kwaliteit. Het openstellen  
van een cursus is een stimulans om deze nog eens goed onder  
handen te nemen. 

Op welke manier is de OU bezig met open leermaterialen?
Marjo: de ou is in 2006-2007 al begonnen met operer, een  
webportal waarop we korte cursussen vrij ter beschikking stellen. 
Jo: we hebben nu de openu leeromgeving. die is ontwikkeld voor 
de master onderwijskunde en wordt ook door informatica  
gebruikt. Hier geeft de ou heel direct vorm aan de ontwikkeling 
van open leermaterialen. ook is het hele publicatiebeleid bij  
celstec open source.

Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar. Het gebruik van 

platforms als YouTube EDU en Coursera is explosief gestegen. Ook Nederlandse hogescholen en universiteiten nemen 

stappen op het gebied van open educational resources, leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik. 

Ze gebruiken bijvoorbeeld iTunes U of Wikiwijs om leermaterialen te verspreiden, bieden open webcolleges aan of 

zorgen dat scripties en publicaties vrij toegankelijk zijn. CELSTEC-onderzoekers dr. Jo Boon, dr. Marlies Bitter-Rijpkema, 

Marjo Rutjens BHRM en drs. Wim Didderen brachten het Nederlandse landschap in kaart. ‘Overal in Nederland zijn  

docenten actief op dit vlak,’ zegt Boon, ‘maar er is nog weinig overzicht en er is nog nauwelijks onderzoek gedaan.’

in opdracht van surf en 
wikiwijs heeft de open 
universiteit onderzocht hoe 
het is gesteld met open 
educational resources 
(oer) in Nederland. 
Hebben hogescholen en 
universiteiten beleid over 
hoe zij open leermaterialen 
willen inzetten? gebruiken 
docenten deze al in de 
praktijk? de resultaten 
bieden een ‘oer-Hollands’ 
uitzicht: tamelijk vlak met 
enkele heuvels die in de  
hoogte steken. Volgens 
de onderzoekers kan dat 
de komende jaren snel 
veranderen.

Wim: de ou speelt vooral een prominente rol in het onderzoek  
en de beleidsontwikkeling rondom oer, zowel nationaal als inter-
nationaal. daar draagt de uNesco oer-leerstoel sterk aan bij. 
Verder verzorgen we voor een groot deel de uitvoering van het 
wikiwijs-project, dat docenten op alle onderwijsniveaus bedient. 
Voor de rol die open leermaterialen spelen in ons eigen onderwijs 
is het beleid nog in ontwikkeling. onze situatie is natuurlijk anders 
dan die van andere instellingen. we staan bekend om het  
uitstekende onderwijsmateriaal, dat inhoud en kennisoverdracht 
combineert. we kunnen niet zo maar de kroonjuwelen weggeven. 
de ou is bezig om hiervoor een duurzame koers uit te stippelen.

Hoe zal OER zich de komende jaren ontwikkelen?
Marlies: we hebben het idee dat Nederland op een omslagpunt 
staat. een aantal partijen heeft het veld verkend. zij zien echt een 
potentieel en anderen zien dat ook. Van een pioniersfase komen we 
nu in een adoptiefase waarin een deel van de instellingen echt met 
open leermaterialen aan de slag gaat. er zal ook een versnelling 
komen wanneer bepaalde concrete barrières zijn weggenomen. 
docenten hebben kennis nodig over wat je met oer kunt doen en 
hoe je dat feitelijk aanpakt. denk aan het koppelen van materiaal of 
rechtenkwesties.
Jo: ik verwacht dat er een moment komt waarop de ene na de 
andere instelling beleid gaat voeren op oer. de respondenten 
toonden veel interesse in de situatie elders. zij lopen tegen vragen 
aan en zijn benieuwd naar de aanpak van anderen. Bij de voor-
lopers proeven we ook de bereidheid om ervaringen te delen.

Hoe ziet de onderwijstoekomst met OER er uit?
Wim: we gebruiken open leermaterialen nu nog in een traditionele 
onderwijssetting, maar op den duur zorgen zij voor een fundamen-
tele vernieuwing van het onderwijs. Hoe die er uit zal zien, daarvan 
hebben we nog beperkt notie. wat voor onderwijsomgeving past 
bij oer en wat voor bedrijfsmodel? je kunt parallellen zien met 
de software-ontwikkeling. in de jaren negentig vonden we het 
gewoon om grote, dure softwarepakketten met gesloten licenties 
op een desktop-pc te installeren. Nu plaatsen we voor een luttel 
bedrag een app op onze smartphone die net zo’n complexe zaken 
kan doen. dat beeld hadden we vijftien jaar geleden niet op het 
netvlies. oer is net zo’n ingrijpende ontwikkeling.
Marlies: dat besef leeft ook bij de onderwijsinstellingen. Hoe open 
leermaterialen zich precies gaan ontwikkelen weten we nog niet, 
maar we weten wel dat we er niet omheen kunnen.

Onderzoek: OER Hollands landschap

‘Er komt een omslagpunt in het 
gebruik van open leermiddelen’

Hoe komt het dat er nog weinig overzicht is van  
OER-activiteiten?
Jo Boon: Het heeft ermee te maken dat oer een beweging is van 
onderop. Het begint allemaal bij docenten die zoeken naar de beste 
bronnen voor hun onderwijs. daarna volgen pas de faculteiten en 
colleges van bestuur.
Marlies Bitter: eigenlijk is het een beweging van onderop én van 
bovenaf. wereldwijd zijn er ook een aantal visionairs die zeggen 
welke kant het op moet. Bovendien investeren ook overheden fors 
in open leermaterialen.
Wim Didderen: Het is belangrijk dat die twee bewegingen elkaar 
ontmoeten. Bottom-up initiatieven hebben op een gegeven 
moment een organisatorische bedding en een beleidskader nodig, 
anders komen ze slecht van de grond. in het onderzoek hebben we 
daarom die twee elementen apart onderzocht. we hebben bekeken 

in hoeverre instellingen op het vlak van oer een visie en een beleid 
hebben. daarnaast zijn we nagegaan of er in de praktijk met open  
leermaterialen gewerkt wordt. Beide zijn nodig: een krachtige beleids-
impuls en een goede voedingsbodem op de werkvloer.

Hoe hebben jullie dit onderzocht?
Marjo Rutjens: we hebben alle hogescholen en universiteiten een  
vragenlijst toegestuurd en deze opgevolgd met telefonische interviews. 
ongeveer de helft van de instellingen heeft hieraan meegewerkt. door 
de aanvullende informatie uit de interviews kregen we een goed beeld. 
Wim: we hebben ook de non-respons telefonisch benaderd. Bij deze 
instellingen hebben open leermaterialen een lage prioriteit. ook speelt 
dat het onderwerp weinig afgebakend is, lastig beet te pakken. Het kan 
wel zijn dat docenten in de praktijk oer inzetten, maar de organisatie 
kent er niet dit label aan toe.

download het onderzoeksrapport ‘oer Hollands landschap – onderzoek 
stand van zaken open educational resources (oer) in het Nederlandse hoger 
onderwijs’ op www.surf.nl bij publicaties over innovatie in onderwijs.
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ONDERWIJS

www.ou.nl/onderwijs

Proefstudenten gevraagd voor revisie 
Continue wiskunde

De cursus Continue wiskunde is onderdeel van de postpropedeuse van de 
bacheloropleiding Informatica. De komende tijd wordt de cursus gereviseerd. 
Tijdens de revisie wordt een proeftoetsing uitgevoerd, waarvoor studen-
ten worden gevraagd. Tijdens de proeftoetsing die plaatsvindt in een vaste 
periode, bestuderen de proefstudenten de cursus. Ze geven feedback aan de 
cursusontwikkelaars, die vervolgens de cursus afmaken, voordat deze in het 
cursusprogramma wordt opgenomen.

Continue wiskunde
in de cursus continue wiskunde komen differentiaal- en integraalrekening, kansrekening en 
statistiek aan bod. in de cursus worden deze onderwerpen toegepast in de informatica. Het 
gaat bijvoorbeeld om de berekening van de complexiteit van algoritmen, of het schatten van 
de wachttijden bij het verzenden van informatie. continue wiskunde is onmisbaar om  
dergelijke informaticavraagstukken aan te pakken.

Proeftoetsing
de cursus continue wiskunde veronderstelt wiskundevoorkennis op middelbare school niveau 
(vwo wiskunde B). proefstudenten moeten een toets maken om vast te stellen of hun voor-
kennis voldoende op niveau is. de periode van proeftoetsing is van 1 april tot 1 juli 2013. in 
die periode moeten studenten ongeveer 10 uur per week aan de cursus kunnen besteden. aan 
het einde van de proeftoetsing maken proefstudenten een tentamen, dat later ingewisseld kan 
worden voor het officiële cursuscertificaat van de cursus. proefstudenten ontvangen een ver-
goeding van 238 euro. zodra de gereviseerde cursus opgenomen is in het cursusprogramma, 
dient alsnog voor de cursus ingeschreven te worden, om het officiële certificaat te verkrijgen.

Nog vragen?
Voor meer informatie over de proeftoetsing kunt u via e-mail terecht bij ria wijermans:  
ria.wijermans-overman@ou.nl. aanmelden voor de proeftoets kan tot uiterlijk 1 maart 2013  
via het formulier: https://response.questback.com/openuniversiteit/ptcontinuewiskunde/

www.ou.nl/cultuur
CULTUURWE TENSCHAPPEN

nderwijs

Summerschool Law 
voor juridische  
bachelorstudenten
een verslag door studente mariam Bentum

we verbleven in het guesthouse university maastricht en dat was prima. Het doet je  
denken aan een echte studententijd, op kamers in een studentenhuis. Het was echt niet 
mogelijk heen en weer te reizen (ik woon in Hilversum), omdat het programma zo inten-
sief was. omdat je bij de open universiteit grotendeels zelfstandig, in alle vrijheid op elk 
moment van de dag in je eigen tempo kunt leren, moest ik even wennen aan dagelijks 
zoveel lezingen bijwonen en huiswerk maken. gelukkig was ik in goed gezelschap.
Naast de lessen moest je ook nog met andere studenten aan opdrachten werken, soms tot 
laat in de avond. desondanks vroeg opstaan. de lessen startten om 9.00 uur! omdat we 
elkaar ook in onze vrije tijd wilden treffen, gingen we vaak laat naar bed. dus haalden we 
voorafgaand aan de lessen elke ochtend koffie bij een bar in de buurt van de universiteit 
maastricht. 

Hevige discussie
Het was een hele uitdaging met buitenlandse studenten te werken aan oplossingen van 
casussen en te leren omgaan met problemen die ontstonden door interculturele communi-
catie. ter voorbereiding op de pleitwedstrijd moest ik mijn eigen standpunt verdedigen  
tijdens een soms hevige en temperamentvolle discussie waarbij niet alleen engels gespro-
ken werd, maar ook spaans. een taal die ik helemaal niet spreek of versta. sommige 
spaanse studenten hadden namelijk ernstige problemen met het engels en als het dan  
een beetje te moeilijk werd, werd er overgeschakeld naar spaans. de duitsers konden wel 
spaans verstaan. ik baalde er hevig van dat ik geen spaans verstond en voelde me regel-
matig buitengesloten en een ‘alien’. laat je niet door mijn ervaring uit het veld slaan! 
overigens heb ik in mijn evaluatie als verbeterpunt opgenomen dat het handig is als 
studenten voorafgaand aan de summerschool een mondelinge toets engels afleggen.

Leuke excursies
de excursies naar de europese commissie en het europees parlement in Brussel waren 
leuk. de cursus europees recht kwam tot leven, vooral tijdens het seminar van de europese 
commissie over actuele problemen, waar we actief aan deelnamen. Voordat de excursie bij 
het europees parlement van start ging, konden we geen koffie drinken. dat was dus flink 
afzien, ook al omdat we daar alleen maar hoefden te luisteren. een interactieve deelname 
was volgens mij leuker geweest, omdat je dan meer leert over het europees parlement.

Sociaal netwerk
in het begin begreep ik steeds maar niet dat de open universiteit voortdurend een link 
legt tussen een sociaal netwerk en studeren. Nou ... Voor, tijdens en na deze zomerschool 
heeft het sociale netwerk zijn dienst bewezen. Het is niet alleen een uitstekende manier 
om in contact te blijven met andere studenten. ik opende op facebook een maastricht 
summer school 2012 group. toen ik een aantal studenten op de eerste dag ontmoette, 
voelde het zo vertrouwd. alsof ik ze al langer kende.

Bart, een van de studenten, maakte een tijdschema voor het officieuze programma,  
naast de barbecue en de afscheidslunch die door de organisatie van de summerschool  
was geregeld. daarnaast kregen we een rondleiding door maastricht en we gingen samen  
naar voetbal kijken in café the Highlander. ook dat heeft bijgedragen aan een zeer gezel-
lige sfeer. eén van de studenten beschreef perfect waarin dat op het einde resulteerde: 
‘we ontmoetten elkaar als buitenlanders en vertrokken als vrienden.’ ik kan het niet  
beter zeggen!
 

Een bijzondere kennismaking met 

de internationale kant van het recht. 

Dat is de Summerschool Law in een 

notendop. Ook dit jaar werd die 

weer georganiseerd door de faculteit 

Rechtswetenschappen, de Universidad 

Nacional de Educación a Distancia en 

de FernUniversität. Van 24 juni tot 7 juli 

namen Duitse en Spaanse studenten en 

één Nederlandse studente onder meer 

deel aan onderwijsbijeenkomsten en 

seminars over ‘Legal English’ en het 

privaat-, straf- en staatsrecht van de 

drie landen. De Nederlandse studente 

Mariam Bentum is er erg enthousiast 

over. Zij geeft in dit artikel een indruk 

van haar ervaringen en hoopt  

daarmee andere studenten te stimule-

ren zich volgend jaar in te schrijven. 

‘De Summerschool is een  

geweldige kans om in contact te komen 

met studenten uit andere landen en je 

studentennetwerk uit te breiden.’

Aangepast schema  
in Ontwerpen van 
leersituaties

per 1 februari 2013 wordt in de cursus 
o21421 ontwerpen van leersituaties:  
theoretische kaders een deels aangepast 
beoordelingsschema gebruikt. dit schema  
is bij wijze van proef getest in het recent  
afgerond deeltraject van ouX (september-
november 2012). Het nieuwe schema en de 
toelichting is ter informatie gepubliceerd  
in de cursusomgeving van o21421. 

Facultaire opleidings- 
commissie

de opleiding kent een bij wet verplichte 
facultaire opleidingscommissie (foc) en 
deze commissie bestaat uit studenten en 
medewerkers. de foc komt twee à drie keer 
per jaar bij elkaar en adviseert jaarlijks over 
de nieuwe onderwijs- en examenregeling 
(oer). daarnaast kan de opleidingscom- 
missie zich over alle zaken aangaande de 
opleiding uitspreken. in het kader van de 
kwaliteitszorg speelt de foc een leidende 
rol in een aantal kwaliteitsfacetten van onze 
masteropleiding. de facultaire opleidings-
commissie bestaat per 1 september 2012  
uit de volgende leden:
mw. dr. j. Boon, voorzitter en staflid 
mw. dr. r. de groot, staflid 
mw. drs. w. kerstjens, staflid 
mw. a.f. van der weide, studentlid 
dhr. g.g.p.m. van zon, studentlid 
mw. s. van asselt, studentlid 
mw. w. duits, studentlid 
mw. o.f. rikhof, studentlid

in de foc is plaats voor twee nieuwe plaats-
vervangende studentleden. per vergadering 
wordt vacatiegeld verstrekt en de gemaakte 
reiskosten worden vergoed. Heeft u belang-
stelling dan kunt u zich aanmelden via de 
ambtelijk secretaris.

indien u in contact wilt komen met de 
facultaire opleidingscommissie van 
onderwijswetenschappen kunt u zich  
richten tot de ambtelijke secretaris, audrey 
von den Hoff-wigman, tel. +31(0)45-576 
2406 of e-mail audrey.wigman@ou.nl.  
u kunt ook direct contact opnemen met 
een van de leden. de contactgegevens zijn 
via de ambtelijke secretaris verkrijgbaar.

INFORMATIC A 
www.ou.nl/informatica

Zomerschool Roma Caput Mundi 

De faculteit Cultuurwetenschappen wil van 25 mei tot en met 2 juni 2013 de Zomerschool 
Roma Caput Mundi organiseren. Studenten Algemene cultuurwetenschappen die hun 
propedeuse hebben afgerond of dit nog in studiejaar 2012-2013 zullen doen én alumni, 
kunnen zich hiervoor inschrijven. 

Roma, capit mundi
‘rome, hoofdstad en sieraad van de wereld’ (roma, caput mundi, mundi decus) dichtte 
alcuinus van York na de kroning van karel de grote tot keizer in rome (kerstmis 800). zelfs al 
was de stad tot ruïnes vervallen, rome sprak nog altijd tot de verbeelding. meer dan twintig 
eeuwen daarvoor waren kleine hutdorpen ontstaan op heuveltoppen bij een doorwaadbare 
plaats in de tiber. samen zouden zij uitgroeien tot rome, hoofdstad van een wereldrijk. ook na 
de val van het west-romeinse rijk en het vertrek van de keizers bleef rome een belangrijke rol 
spelen, omdat de stad inmiddels het centrum van de christenheid was geworden. caput mundi 
(hoofdstad van de wereld) kreeg zodoende een gelaagde betekenis: centrum van geestelijke 
én van wereldlijke heerschappij. refererend aan het verleden werden machtsclaims voor 
heden en toekomst kracht bijgezet. de invloed en uitstraling van rome gold niet alleen het 
politieke bedrijf. als brandpunt voor kunst en wetenschap trok de stad gedurende vele  
eeuwen beeldend kunstenaars, schrijvers, verzamelaars en geleerden aan.
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PSYCHOLOGIE
www.ou.nl/psychologie Scriptiethema’s Levensloop-

psychologie: aan u de keuze!

de master levensloopspychologie, sinds september in het aanbod 
van de faculteit psychologie, richt zich op de natuurlijke ontwikke-
lingspatronen tijdens de hele levensloop. studenten worden  
opgeleid tot deskundigen die mensen in alle levensfasen optimaal 
kunnen begeleiden. geïnspireerd door de positieve psychologie ligt 
de nadruk op het bevorderen van geluk en zelfrealisatie. deze en 
andere concepten uit de positieve psychologie krijgen ook  
binnen de scriptiethema’s een prominente rol. in verschil-
lende thema’s wordt hierbij bovendien gebruikt gemaakt  
van een unieke onderzoeksmethode: de experience 
sampling methode (esm). dit is een internationaal toe- 
gepaste dagboektechniek waarbij als het ware een film  
van het dagelijks leven van een individu gemaakt wordt. 
Hierdoor krijgt men een uitzonderlijk zicht op hoe 
iemand zich voelt en gedraagt en hoe de omgeving 
daarbij een rol speelt.
 
Onderzoek naar snackgedrag
Binnen de faculteit is een op de esm gebaseerde smartphone-app 
ontwikkeld die op dit moment ingezet wordt bij scriptieonderzoek 
naar snackgedrag in het dagelijks leven. onderzoek in deze richting 
buigt zich over vragen zoals: welke emoties en/of omgevingssti-
muli zetten mensen aan tot snacken? welk effect heeft snacken op 
gedrag en emoties. maakt het eten van chocolade ons bijvoorbeeld 
gelukkiger?
de esm wordt ook gebruikt om na te gaan wat mentale veerkracht 
precies betekent in het dagelijks leven. immers, wanneer men het 
heeft over mentale veerkacht, dan verwijst men vaak naar eigen-
schappen zoals  ‘buigzaam zijn’, ‘niet klein te krijgen zijn’. maar,  
hoe uit mentale veerkracht zich nu in het dagelijks leven met zijn  
alledaagse stressoren? 

Rol van spiritualiteit en religie
ook de vraag naar de rol van spiritualiteit en religie in het dagelijks 
leven staat centraal binnen de onderzoeksthema’s. juist in deze  
tijden van hectiek en drukte blijkt er behoefte te zijn aan spirituali-
teit, mindfulness en religie. maar helpen deze levenshoudingen  
nu echt in het omgaan met dagelijks stress? is spiritualiteit op  
dagelijkse basis geassocieerd met meer geluk, welzijn en/of  
levenstevredenheid? 

Naast de experience sampling methode wordt er binnen de  
onderzoekslijn van de master levenslooppsychologie ook gebruik-
gemaakt van traditionele onderzoeksmethoden, zoals een (online) 
vragenlijstonderzoek. 

lees verder op pagina 26
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Stads- en cultuurgeschiedenis
de gelaagdheid van rome staat centraal in deze zomerschool. 
continuïteit en transformatie zijn daarbij de sleutelwoorden. Het 
verleden was en is in rome tastbaar, zelfs onontkoombaar. meer 
dan in welke andere stad ter wereld ook. weinig steden zijn  
gedurende zo’n lange tijd van hun bestaan als universele hoofdstad 
beschouwd. Het verleden is in rome steeds weer ingezet en  
hergebruikt, waarbij oude vormen een nieuwe betekenis kregen. 
wie door rome loopt, loopt door meer dan één verleden, en door 
de verschillende interpretaties daarvan. in deze cursus wordt daar-
om ruime aandacht besteed aan urbanistische ontwikkelingen en 
ingrepen, aan monumenten en hun context. op die manier wordt 
niet alleen de complexe stadsgeschiedenis van rome duidelijker, 
maar wordt bovendien meer inzicht verkregen in vele eeuwen  
westerse cultuurgeschiedenis.

Opzet 
de cursus wordt voorbereid in Nederland, door literatuurstudie en 
een tweetal verplichte bijeenkomsten. in rome vinden colleges 
en rondleidingen op locatie plaats, die worden gegeven door een 
cw-docent in samenwerking met stafleden van het koninklijk 
Nederlands instituut te rome (kNir). deelnemers verzorgen een 
korte presentatie van een monument, gebouw of plein in rome en 
schrijven over hetzelfde onderwerp een werkstuk. de zomerschool 
heeft een studielast van 240 uur (2 modulen; 8,6 studiepunten).

Begeleiding
de organisatie en begeleiding is in handen van dr. Nathalie 
de Haan. zij is universitair docente oude geschiedenis aan de 
radboud universiteit Nijmegen. Van 2000–2006 was zij als mede-
werker en later als hoofd van de afdeling oudheid aan het kNir 
verbonden.

Kosten
de exacte cursusprijs is nog niet bekend, maar u kunt rekenen op 
circa 1900 euro voor een eenpersoonskamer (de reguliere prijs van 
twee modulen is in dit bedrag verdisconteerd). Voor een twee-
persoonskamer zijn de kosten ongeveer 300 euro p.p. lager. Hierbij 
zijn inbegrepen de vliegreis amsterdam-rome, vervoer vliegveld-
hotel, verblijf op basis van logies en ontbijt, één gezamenlijk diner, 
toegangskaarten tot de musea en een reader. Niet inbegrepen zijn 
de toegang tot verzamelingen die niet tot het programma behoren 
evenals het vervoer ter plaatse. de zomerschool kan worden  
opgenomen in een cursuspakket. kcou-korting is niet mogelijk.

Procedure
wilt u deelnemen aan de zomerschool roma caput mundi? dan 
kunt u zich vóór 15 januari 2013 via e-mail aanmelden bij Nicole 
gruisen: nicole.gruisen@ou.nl. Vermeld hierbij uw naam, adres, 
postcode en woonplaats, studentnummer en telefoonnummer,  
en of u uw propedeuse reeds behaald hebt.

Nieuwe cursussen  
Organisatiepsychologie en 
Personeelsmanagement

Vanaf januari 2013 hebben wij twee nieuwe cursussen in ons  
aanbod: Organisatiepsychologie en Personeelsmanagement.  
Deze cursussen hebben elk een omvang van 1 module en vervan-
gen samen de tweemoduulscursus Personeelsmanagement. 

Organisatiepsychologie
altijd al willen weten waarom samenwerking in organisaties niet  
vanzelfsprekend is? in de nieuwe cursus organisatiepsychologie  
besteden we aandacht aan vragen als: Hoe zitten organisaties in 
elkaar en wat is de rol van de organisatiecultuur? wat verklaart het 
succes van teams? over welke kwaliteiten beschikt een effectieve 
leidinggevende? waarom zijn mensen geneigd zich tegen verande-
ring te verzetten? wat maakt dat werknemers bereid zijn zich extra 
in te zetten? 

organisatiepsychologie neemt het samenspel van  
organisatieleden nader onder de loep en is opgebouwd 
rond vier thema’s. Het eerste thema schetst een beeld 
van de organisatie zelf, door in te gaan op organisatie-
typen, cultuur en veranderingsprocessen. Het tweede 
thema kijkt naar de samenwerking binnen groepen en 
teams. en in het derde thema staat de aansturing van 
medewerkers centraal. Hierbij wordt ingegaan op leider-
schap, macht, rechtvaardigheid en ethiek. Het laatste 
thema richt zich op de individuele medewerker, met  
aandacht voor diens betrokkenheid, tevredenheid en 
werkmotivatie.

Personeelsmanagement 
altijd al willen weten hoe een organisatie aan gemoti-
veerde en bekwame medewerkers komt? elke organisa-
tie ziet zich voor dezelfde uitdaging gesteld: Het is niet  
voldoende om bekwame medewerkers aan te trekken.  
ze moeten ook gemotiveerd blijven, zich betrokken  
voelen bij de organisatie en zich inzetten voor het reali-
seren van haar strategische missie. de cursus personeels-
management richt zich op de manieren waarop organi-
saties hun personeel kunnen motiveren en sturen om op 
die manier hun doelstellingen te bereiken. Hierbij 

komen vragen aan de orde als: Hoe zoek en selecteer je de meest 
geschikte medewerkers? Hoe beloon je medewerkers? Hoe stimu-
leer je hun professionele ontwikkeling? alle hieraan gerelateerde 
activiteiten van personeelsmanagers – zoals werving en selectie, 
beloning en prestaties, ontwikkeling en motivatie – worden 
beschouwd in het licht van concrete organisatiestrategieën en de 
rol van personeelsmanagement daarbij. ook is er aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen zoals kennismanagement, outsourcing van 
Hrm en e-Hrm. 

Meer informatie
Bij beide cursussen hoort een engelstalig tekstboek. Voor deel-
name is geen specifieke voorkennis vereist. meer informatie over 
deze cursussen is verkrijgbaar via de studiegids psychologie:  
www.ou.nl/brochure/Bm106.

Het minimum aantal deelnemers is tien, het maximum vooralsnog 
achttien. zodra zeker is dat de zomerschool doorgaat, ontvangt u 
nadere informatie omtrent de inschrijvingsprocedure, het programma 
en de precieze kosten. 

Studente Aafje Terweij na afloop van de studiereis naar Rome: 
‘De cursus Roma Caput Mundi was werkelijk perfect. De rond-
leidingen en hoorcolleges ter plaatse, de reader en hand-outs, de 
zeer persoonlijke begeleiding bij de voorbereiding van de refera-
ten: niets dan lof. Ook de sprekers van het Koninklijk Nederlands 
(onderzoeks)Instituut in Rome waren een groot plezier om naar 
te luisteren. Bevlogen, erudiet en enthousiasmerend. Voor ons als 
OU-studenten was het een groot voorrecht om met hen in contact 
te komen. 
En dan heb ik nog niet gesproken over het mooie weer, het goede 
gezelschap van interessante medestudenten, het rustige hotel, laat 
staan de stad Rome zelf. Voor mij als afstandsstudent al met al een 
zeer inspirerende en verrijkende ervaring die me zeker motiveert 
om ook het “eenzame” studeerwerk weer op te pakken.’

Seminar Belast erfgoed

op 1 en 5 februari 2013 vindt het seminar Belast erfgoed plaats 
onder begeleiding van dr. caroline drieënhuizen en dr. susan 
Hogervorst. Het gaat hierbij om erfgoed waarbij theoretische kwes-
ties als status van authenticiteit, of spanningsveld tussen behoud en 
gebruik van erfgoed, een heel eigen – vaak ethische – dimensie  
krijgen. Het doel van het seminar is om inzicht te bieden in deze 
eigenheid. daarmee kunt u later een afgewogen standpunt innemen 
in de ethische en praktische dilemma’s waarvoor dit erfgoed ons stelt.

Vrijdag 1 februari 2013 staat in het teken van de theorie van belast 
erfgoed, de behandeling van de literatuur en een inhoudelijke  
vooruitblik op de excursie van dag 2. spreken zal onder meer  
drs. wim manuhutu, erfgoeddeskundige en voormalig directeur van 
het moluks museum.

dag 2, dinsdag 5 februari is de excursie naar Nationaal monument 
kamp Vught. kamp Vught is in de collectieve herinnering vooral 
verbonden met de tweede wereldoorlog, maar herinnert ook aan 
Nederland als koloniale natie. de excursie wordt ingeleid door de 
directeur van het herinneringscentrum, jeroen van den eijnde.  
de uitgebreide rondleiding staat onder leiding van dr. roel Hijink, 
die recent promoveerde op de monumentalisering van de duitse 
kampen in Nederland. 

Meer informatie
meer informatie over de inhoud en opzet van het seminar Belast  
erfgoed vindt u op de cursuswebsite van cw-seminars. inschrijven 
kan door uw gegevens te mailen naar secretariaat.cultuurweten-
schappen@ou.nl. 

CULTUURWE TENSCHAPPEN
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Verleden, heden en toekomst 
zo wordt met de zimbardo time perspective inventory het tijdsperspectief dat een indivi-
du hanteert in kaart gebracht. immers, de drie tijdframes – verleden, heden en toekomst  
– bepalen mede het gedrag, de keuzes en beslissingen die iemand maakt en beïnvloeden 
de wijze waarop iemand omgaat met gebeurtenissen en veranderingen. zo zijn op het  
verleden gerichte mensen vaak te voorzichtig. de op het nu gerichte mensen zijn weinig 
spaarzaam. en de op de toekomst gerichte mensen genieten te weinig van het hier en nu 
moment. mogelijke onderzoeksvragen binnen dit thema zijn: wat is de relatie tussen  
tijdsperspectief en demografische variabelen zoals leeftijd en geslacht? Varieert het  
tijdsperspectief door de levensloop heen? wat is de relatie tussen tijdsperspectief en  
algemeen welzijn, positief affect en geluk?

Tanja Bipp, nieuwe docent Arbeids- 
en organisatiepsychologie 

Tanja Bipp (37) is sinds 1 oktober 2012 in dienst als 
universitair hoofddocent bij de faculteit Psychologie en 
werkt in het onderwijs- en onderzoeksteam van de  
mastervariant Arbeids- en organisatiepsychologie. 

Tanja Bipp
tanja studeerde psychologie aan de universiteit van 
mannheim in duitsland, en promoveerde aan de 
universiteit van dortmund over het onderwerp ‘personality, 

goals, and performance’. daarnaast heeft ze een jaar aan de 
university of waterloo in ontario (canada) doorgebracht. 
Voordat ze bij de open universiteit begon, was ze vijf jaar univer-
sitair docent aan de tu eindhoven binnen de Human performance 
management groep. Hier was tanja de laatste twee jaar ook project-
leider van een onderzoeksproject naar factoren die bijdragen aan  
studiesucces en drop-out van technische studieprogramma’s.  
Nu nog is ze betrokken bij de begeleiding van een promovendus 
van	de	TU	op	het	gebied	van	Arbeid	&	Gezondheid.	

tanja’s onderzoeksthema’s passen goed in het onderzoeksprogram-
ma van onze faculteit: ‘the interaction between explicit and implicit 
strategies for behaviour’. zo onderzoekt ze met behulp van lab- en 
veldexperimenten het interactie-effect van impliciete en expliciete 
doelen op prestaties, en is ze geïnteresseerd in de effecten van  
persoonlijkheidskenmerken op het gedrag van werknemers. 
tanja begeleidt stage- en scriptiestudenten en is actief betrokken 
bij de vernieuwing van verschillende cursussen binnen de richting 
arbeids- en organisatiepsychologie. 

Welzijn, geluk, hoop …
positief affect, welzijn, geluk, hoop, veer-
kracht, persoonlijke veerkracht zijn ook 
belangrijke concepten binnen het scriptie-
thema naar geluk. Binnen dit thema wordt 
de verandering van geluk over de levens-
loop heen bestudeerd. evenals de factoren 
die de verandering kunnen beïnvloeden 
zoals geslacht, culturele achtergrond en 
religie. echter, veel vragenlijsten met betrek-
king tot concepten uit positieve psychologie 
zijn nog niet gevalideerd in het Nederlands. 
een validatieonderzoek van een of meerdere 
van deze vragenlijsten is binnen dit scriptie-
thema ook mogelijk. 

kortom, net zoals in het leven is er binnen 
de onderzoekslijn levenslooppsychologie 
veel mogelijk en kiest u zelf welk pad u 
ingaat: aan u de keuze!

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met 
Nele jacobs: nele.jacobs@ou.nl.

Scriptiestudent gezocht voor de validatie van een Nederlandse 
persoonlijkheidsvragenlijst in het werkveld

tanja Bipp is op zoek naar een gemotiveerde student die bin-
nenkort	wil	starten	met	een	scriptie	in	de	mastervariant	A&O	
psychologie. Het actuele onderzoeksproject is gericht op de vali-
datie van een Nederlandse vertaling van de ‘approach/avoidance 
temperament Questionnaire’ van elliot and thrash. deze heb-
ben onlangs laten zien, dat drie gebruikelijke aanpakken om de 
structuur van persoonlijkheid te onderzoeken (traits, affects, en 
het motivatie systeem) een gemeenschappelijke basis hebben. 
de twee factoren die uit hun analyse kwamen, benoemden ze 
‘approach and avoidance temperament’. 
Hoewel elliot en thrash een schaal hebben ontwikkeld om deze 
twee aspecten van persoonlijkheid te meten, is er weinig bekend 
over de construct en predictieve validiteit van de temperament 
dimensies, vooral met betrekking tot het werkveld.

met behulp van enquêtes onder werknemers (zelf en peer ratings) 
zal het verband van deze constructen met werk gerelateerde 
affect en prestatiematen worden onderzocht. Verder zal worden 
onderzocht of een variatie van de instructie met betrekking tot 
het werkveld de predictieve validiteit kan verhogen. 

meer informatie over dit scriptiethema kunt u via een e-mail aan 
tanja Bipp aanvragen: tanja.bipp@ou.nl. 

OUX-programma 2013

studenten die dit najaar startten met de bachelor milieu-
natuurwetenschappen kunnen vanaf januari 2013 inschrijven voor 
het ouX-programma. ouX (open universiteit extra) biedt vanaf 
februari 2013 weer een gestructureerd en begeleid programma.  
de inschrijving staat ook open voor studenten die al eerder de 
introductiecursus aarde, mens en milieu hebben afgerond. 

Propedeuse Milieu-natuurwetenschappen 2013 
februari-april  N13121  levenswetenschappen 1: evolutie
april-juni N47111  scheikunde voor milieuwetenschappen 1
september-november N49111  wiskunde voor milieuwetenschappen
november-januari 2014 N48111  scheikunde voor milieuwetenschappen 2

Master
ook voor studenten aan het begin van de masteropleiding 
milieuwetenschappen is er een begeleid ouX-programma van vier 
modulen per jaar. daarbij wordt tegemoet gekomen aan het indivi-
duele mastertraject. meer informatie en intake via www.ou.nl/oux.

Nouw faculteitsvereniging 

Geslaagde Diabolodagen 2012
ruim 30 deelnemers genoten van de diabolodagen in het laat-
ste weekend van september. de ligging van accommodatie,  
’t zinkviooltje in epen, was schitterend en ook het weer werkte 
mee. fysisch-geograaf ad Havermans hield een interessante 
lezing over de geul en de geologie van zuid-limburg. de theorie 
van de avond ervoor moest natuurlijk in de praktijk bewezen 
worden. op zaterdag wandelden we naar drie groeves. de 
bekendste is de Heimansgroeve, met leisteen, waar anticlinaal 
en discordantie goed te zien zijn. de cotessengroeve kleurde 
prachtig groen en roze in de zonneschijn en in de kampgroeve 
ontdekten we laagjes steenkool. de tijdreis van miljoenen jaren 
verloopt over een hoogte van 200 meter. flink klimmen en dalen 
dus van het boven carboon, Namurien, met steenkoollaagjes, 
dolines uit het krijt, grote zandsteenblokken uit het tertiair tot 
de allerjongste slibafzettingen van de geul. Het volledige verslag 
kun je nalezen op de website van Nouw: www.nouw.nl. 

de eerstvolgende activiteit is de Nouw-dag in maart 2013. 
Bestuurslid josé luis salve en wilco urgert organiseren deze 
dag. dat belooft een mooi uitje te worden. Hou je post en de 
website van Nouw in de gaten!

Plastic soep – vervuiling van ons 
milieu met plastic afval
Plastic zwerfvuil is een urgent en mondiaal probleem. Het milieu 
wordt steeds meer belast met deze afvalproducten. De laatste 
tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintig-
ste eeuw. Plastic verpakkingen en afgedankte plastic producten 
komen in het milieu terecht. Plastic komt via het riool of als 
zwerfafval in rivieren terecht, en zo in kustwateren en oceanen. 
Het plastic valt door verwering en zonlicht uiteen in kleine 
stukjes. De ophoping hiervan in oceanen wordt ‘Plastic soep’ 
genoemd: een ernstige vorm van verontreiniging en een  
bedreiging van ecosystemen en zeedieren. 

Symposium 
op 3 november vond het jaarlijkse Nw-symposium plaats in studie-
centrum eindhoven. Hier was het thema plastic soep en met bijna  
90 deelnemers werd de bijeenkomst goed bezocht.

Ochtendprogramma 
Het ochtendprogramma bestond uit een drietal lezingen, waarin is 
ingegaan op de ernst van het probleem en mogelijke oplossingen, 
met aandacht voor afvalbeheer en productmanagement.

Middagprogramma
’s middags, tijdens een workshop, zijn de afvalstromen en -bronnen 
in de maas nader onder de loep genomen. de mogelijkheden voor 
maatregelen om afname van deze stromen te bevorderen, kwamen 
aan bod. evenals de vraag wie er nou eigenlijk verantwoordelijk is 
voor het plastic afval. een veel gehoord geluid was dat we het  
probleem samen moeten oplossen. Niet alleen de consumenten, 
maar ook de overheid en de industrie spelen hierbij een rol.

Diploma- en scriptieprijsuitreiking 
aan het einde van de dag feliciteerde de faculteit 21 afgestudeer-
den: vijftien msc- en zes Bsc-studenten haalden hun diploma.  
ook was er aandacht voor de Nw scriptieprijs 2012, die gewonnen 
is door sacha kuijs.

Docent van het jaar
tot slot is de Nw-docent van het jaar bekendgemaakt: frank van 
Belleghem. Hij werd geprezen voor de wijze waarop hij onderwijs  
ontwikkelt én begeleidt. ‘Hij is vakkundig, vernieuwend, wordt 
gewaardeerd door studenten en is gezichtsbepalend geweest in 2012’. 
kortom, een felicitatie waard!
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Onderzoeksprogramma NW
sacha’s onderzoek is het eerste afgeronde afstudeeronderzoek in het 
kader van het facultair onderzoeksprogramma. Het onderzoeken van 
reacties op internet maakte uitvoering mogelijk op vergelijkbare wijze 
als het studeren van de cursussen van de open universiteit: vanuit huis, 
buiten werktijd en via internet.

Groeiende publiciteit 
Het interview op radio 5 werd dinsdagavond 6 november uitgezonden. 
Het is alsnog te beluisteren op www.wetenschap24.nl. de Nrc heeft 
de scriptie van commentaar voorzien in een Nrc-blog (www.nrc.nl/
klimaat/2012/11/07/u-vindt-de-natuur-welwillend-en-veerkrachtig/).  
Het artikel van sacha kuijs in het tijdschrift milieu verschijnt in januari 
2013. de interviews zijn verschenen in de Volkskrant van 15 november 
en in trouw van 30 november 2012.
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Nieuwe studentleden gezocht 
voor FOR

in de facultaire opleidingscommissie rechtswetenschappen (for) 
is plaats voor een tweetal nieuwe plaatsvervangende studentleden. 
deze commissie praat mee over het onderwijs en adviseert de decaan 
op het gebied van de opleidingen. de for vergadert tenminste 
tweemaal per jaar in utrecht. alle leden en plaatsvervangende leden 
worden geacht actief aan die vergaderingen deel te nemen. per 
vergadering wordt vacatiegeld verstrekt en de gemaakte reiskosten 
worden vergoed. 

Aanmelden en informatie
meer informatie vindt u op de facultaire website http://www.ou.nl/
web/rechtswetenschappen/commissies en in studienet bij de com-
munity opleidingscommissie rw. ook kunt u hiervoor via een e-mail 
contact opnemen met de ambtelijk secretaris: miriam.wigman@ou.nl. 
Belangstellenden kunnen zich op dit mailadres ook aanmelden.

TogaTop van start

De TogaTop is van start gegaan. Dit is een extra cursus van drie  
modules voor een select groepje ambitieuze studenten, die 
bovenop de gewone mastercursussen een extra inspanning willen 
leveren. 

inmiddels zijn twee van de drie inleidende bijeenkomsten geweest, 
waarin de ethiek en organisatie van juridische rechters en advoca-
ten is besproken. docenten waren gerlof meijer en richard Verkijk. 
meijer is rechter in zwolle, juridisch auteur en docent strafrecht. 
Verkijk is opleidingsmanager bij onze faculteit rechtswetenschappen 
en advocaat in maastricht. Het debat in de bijeenkomsten is van 
hoog niveau, mede dankzij de zeer gemotiveerde studenten.
 
de derde bijeenkomst zal worden verzorgd door rinus otte, straf-
rechter en hoogleraar, die veel stof deed opwaaien met zijn boek  
De nieuwe kleren van de rechter. daarna gaan de studenten stage 
lopen, en sluiten de togatop af met een essay.

Lunchen met Management-
wetenschappen

even afstemmen op mw om commentaar op het laatste nieuws te 
horen … zover is het ‘t komend jaar nog niet, maar de faculteit start 
een reeks webinars, waarin medewerkers van de faculteit hun licht 
laten schijnen op onderwerpen die vanuit een managementgezichts-
punt actueel zijn. de webinars vinden steeds plaats op een maandag-
middag van 13.00-13.30 uur.
een webinar is een life presentatie via internet. in de regel zal worden 
gekozen voor een gespreksvorm. desgewenst kan de presentatie ook 
verluchtigd worden met tekst, afbeeldingen en korte filmpjes. tijdens 
het webinar kunt u vragen stellen door middel van chatten.

in de periode januari-juli 2013 vinden de volgende webinars plaats:

14 januari prof. dr. gerhard smid Hoe regisseer je je leidinggevende?
11 maart prof. dr. ron tuninga deelnemen aan het phd-programma van 
  de faculteit managementwetenschappen;  
  een aantrekkelijke optie
8 april dr. Huibert de man Het ontwerpen van organisaties.  
  Niet optimaliseren maar balanceren
13 mei prof. dr. janjaap semeijn wat vinden consumenten van corporate 
  social responsibility
10 juni prof. dr. gerard mertens de rol van de toezichthouder bij het  
  beloningsbeleid

u moet zich voor elk webinar aanmelden. Hoe dat gaat leest  
u op de ‘portal’ van de faculteit managementwetenschappen:  
http://portal.ou.nl/web/managementwetenschappen.

Landelijke publiciteit voor  
masteronderzoek Sacha Kuijs

Sacha Kuijs oogst landelijke publiciteit met haar master-
scriptie ‘Publieke internetopinie en klimaatverandering: een 
wereldbeeldenanalyse’. Na de uitreiking van de scriptieprijs 
Natuurwetenschappen 2012 op 3 november is ze geïnterviewd 
door Radio 5, dagblad Trouw en de Volkskrant. De NRC wijdde 
een blog aan haar onderzoek en het vakblad Milieu (van de  
VVM – Vereniging voor Milieuprofessionals) heeft Sacha 
gevraagd een artikel te schrijven. 

Publieke opinie en internet
Het onderzoek van sacha kuijs toont aan dat de uitlatingen van 
Nederlandse burgers op internet een heel ander beeld geven dan 
de resultaten van publieksenquêtes. conclusie is dan ook dat de 
publieke opinie op internet moet worden meegenomen om een 
betrouwbaar onderzoeksresultaat te krijgen, temeer omdat deze 
grote invloed heeft op het maatschappelijk debat over klimaat-
verandering. 

Onderzoeksopzet
in haar onderzoek heeft kuijs uitlatingen van Nederlandse burgers 
over klimaatverandering ingedeeld naar wereldbeeld, volgens de 
twee meest gebruikte typologieën. wereldbeelden worden in de 
milieuwetenschappen vaak gebruikt voor het typeren van toe-
komstscenario’s. de vraag was of de gehanteerde wereldbeelden 
worden gedeeld door de bevolking en, zo ja, in welke mate.
om tot deze indeling van wereldbeelden te komen heeft sacha 
kuijs gebruik gemaakt van een nog niet eerder geanalyseerde bron, 
namelijk reacties op artikelen over klimaatverandering op websites 
van Nederlandse media. uiteindelijk heeft zij 3.360 reacties op 295 
artikelen bestudeerd, geplaatst in de periode van 2002 tot 2009 op 
websites van 29 Nederlandse bladen.

Over Sacha Kuijs
sacha kuijs msc. (Velsen, 1966) is inmiddels afgestudeerd. Bij  
het begin van haar studie maakte ze al een carrièreswitch bij haar  
werkgever, schiphol group: van de ict-afdeling naar de milieu- 
afdeling. sinds 2011 is zij werkzaam als milieuregisseur bij de 
gemeente amstelveen.

Seminar ‘Syntens en innovatie’

Binnen het cpp innovatiemanagement wordt elk kwartaal een 
seminar georganiseerd. deelname aan de seminars – ook mogelijk 
voor geïnteresseerden die niet het programma volgen – kost  
€ 995,- voor een reeks van vier seminars. op 20 februari 2013 vindt 
in eindhoven het eerste seminar plaats.

Gereduceerde prijs
we willen alle belangstellenden in staat stellen om met de reeks 
kennis te maken voor een gereduceerde prijs van € 95,- voor het 
eerste seminar ‘syntens en innovatie’ op 20 februari. als het u 
bevalt, kunt u daarna intekenen op de overige drie seminars die  
we in 2013 organiseren.

Programma
tijdens de inloop staan broodjes, koffie en thee klaar. Het pro-
gramma duurt van 13.00-18.00 uur en aansluitend kunt u nog een 
snack en een drankje nemen. u treft het definitieve programma van 
‘syntens en innovatie’ binnenkort aan via www.ou.nl/innovatie. met 
vragen kunt u via e-mail terecht bij charissa franssen: cfr@ou.nl. 

Certified Professional Program 
(CPP) Innovatiemanagement 

De wereld om ons heen verandert in snel tempo. In de 
afgelopen decennia was economische groei haast vanzelf-
sprekend voor landen in West-Europa. De groeimachine 
stagneert echter en het economisch zwaartepunt  
verschuift naar andere delen van de wereld. In deze  
periode van stagnatie groeit het besef dat een fundamen-
tele koersverandering nodig is. Wij kunnen alleen een rol 
blijven spelen in de veranderende wereldeconomie door 
voorop te lopen in innovatie.
 
CPP Innovatiemanagement 
Het cpp innovatiemanagement biedt een breed overzicht van  
actuele ontwikkelingen in het vakgebied innovatiemanagement. 
dit eenjarig academisch programma is bedoeld voor professionals 
in Nederland en Vlaanderen die tot taak hebben innovatie te 
bevorderen in hun werkveld, geografisch gebied of in de eigen 
organisatie. Het programma geeft een diepgaand inzicht in de 
mogelijkheden en spanningsvelden die zich voordoen bij het  
planmatig stimuleren van innovatie. daarbij ligt de focus zowel  
op innovatie binnen organisaties als op de stimulerende en  
regisserende rol van overheden op diverse niveaus.

Programma
Het gehele programma bestaat uit:
•	 acht	online	masterclasses,	deze	omvatten	ieder	een	aantal	

opdrachten rond twee webinars.
•	 vier	seminars	over	innovatiemanagement,	waarbij	steeds	een	

organisatie die zich met innovatie bezighoudt, gastgever is. 
•	 zelfstudie,	die	uitmondt	in	het	maken	van	een	werkstuk.	
Het programma wordt afgerond met een certificaat. dit kan  
worden ingebracht in de msc management (4 modulen) en in het 
mBa-programma van de faculteit managementwetenschappen.

Meer informatie
de seminarreeks kan ook gevolgd worden zonder deel te nemen 
aan de rest van het programma. ga voor meer informatie naar 
www.ou.nl/innovatie.
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CULTUURWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Algemene cultuurweten-
schappen
dhr. B.G.M. Alink Ba, oldenzaal
afstudeeropdracht: jheronimus Bosch en de zeven 
hoofdzonden. de tuin der lusten als staalkaart van 
zonde.

mw. J.C.M.G. Lops Ba, apeldoorn
afstudeeropdracht: emancipatie door arbeid. 
de gevolgen van de modernisering van de 
Nederlandse samenleving voor de maatschappe-
lijke positie van mensen met een lichamelijke  
functiebeperking in de periode 1945-1974.

dhr. M.M. Mellenberg Ba, purmerend
afstudeeropdracht: occidentalisme, een vijan-
dige zienswijze op europa. een onderzoek naar 
de houdbaarheid van argumenten in het boek 
occidentalisme. Het westen in de ogen van zijn  
vijanden van i. Buruma en a. margalit.

dhr. G.W. Ohm Ba, Nieuwegein
afstudeeropdracht: experiment en echec van het 
Verenigd koninkrijk der Nederlanden 1815-1830.

Wo masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen
dhr. R.H. Maaskant ma, amersfoort
afstudeeropdracht: een voortreffelyk meester of 
een aterling. de waardering voor gerard de lairesse 
in Nederland in de negentiende en de eerste helft 
van de twintigste eeuw.

mw. H. Verstraaten-Barendsen ma, emst
afstudeeropdracht: Het loo, het paleismuseum van 
Nederland 25 jaar een attractie voor de bezoekers.

INFORMATICA

Wo bacheloropleiding Informatica
dhr. M.J.C. Snels Bsc, coevorden
afstudeeropdracht: accell/sQl naar java conversie 
in BVH.

MANAGEMENTWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde
mw. S. Trullemans Bsc, zellik, België

Wo masteropleiding Management
dhr. R. Amkreutz msc, winterswijk,  
keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: ambivalentie bij de inbedding 
van ipd-aedex techniek.

dhr. J.R. Asma msc, Noord-scharwoude,  
keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: kan een controller meerdere 
rollen aannemen? casusonderzoek naar de rol van 
controllers bij 3 woningcorporaties.

dhr. A. van Beilen msc, gieten, keuzevariant 
implementation and change management
afstudeeropdracht: implementatie van dBc’s, nader 
verklaard. een onderzoek naar de factoren die van 
invloed zijn op de mate van succes van de imple-
mentatie van de diagnose Behandel combinatie 
in het martini ziekenhuis, met implicaties voor de 
theorie en de praktijk.

dhr. S.M.J. van den Berge msc, ede,  
keuzevariant public management
afstudeeropdracht: Het effect van lifelong 
learning op employability en loopbaansucces.

dhr. L.P. Niewenhuijse msc, alblasserdam, keuze-
variant implementation and change management
afstudeeropdracht: draagt het schoolbestuur 
bij aan de benutting van evaluatieonderzoeken? 
onderzoek naar effecten van de participatie van 
schoolbesturen van kleine scholen in het periodiek 
kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie op 
het benutten van de onderzoeksresultaten.

dhr. P.J.A.G. Nijssen msc, leusden, keuzevariant 
implementation and change management P
afstudeeropdracht: leiderschapsstijl en effectiviteit 
van middenmanagers bij verandertrajecten. een 
onderzoek bij de voorziening tot samenwerking 
politie Nederland.

dhr. J.W.A.V. van Overdijk msc, Vlijmen, keuze-
variant implementation and change management
afstudeeropdracht: Hoe landen veranderplannen 
over meer samenwerking tussen hogescholen en 
bedrijven bij docenten in het hoger beroeps- 
onderwijs in Nederland? een casestudie naar  
betekenisgeving over samenwerking tussen hoge-
scholen en bedrijven door docenten van een  
academie van een Nederlandse hogeschool.

mw. M.L.J. Palmen msc, tilburg, keuzevariant 
implementation and change management
afstudeeropdracht: ‘there is nothing so practical as 
a good theory’.

dhr. R.P.C. Rusche msc, utrecht, keuzevariant 
controlling
afstudeeropdracht: influence of National culture 
and trust on use of the performance measurment 
system.

dhr. D.G.A. Sijm msc, grootebroek, keuzevariant 
marketing and supply chain management
afstudeeropdracht: information sharing in supply 
chains. information sharing among companies in 
the dutch pastry industry.

dhr. P. Struiwigh msc, Hazerswoude rijndijk, keuze-
variant marketing and supply chain management
afstudeeropdracht: supply chain orchestration by 
logistics service providers. do company size and 
ownership of assets matter?

dhr. B.J. van Veen msc, Hengelo, keuzevariant 
strategic human resource management P
afstudeeropdracht: de rol van werkdruk in de 
relatie tussen waargenomen Hr-praktijken en duur-
zame inzetbaarheid. een kwantitatieve casestudy in 
de branche van de Verpleeg- en verzorgingshuizen 
en thuiszorg.

dhr. G.J. Veurink msc, ommen,  
keuzevariant financial decision making
afstudeeropdracht: kentallen en meetbaarheid 
van het people-aspect van duurzaam inkopen op 
gemeentelijk niveau in Nederland.

dhr. R.C.W.A. van Vugt msc, goirle,  
keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: prestatie-informatie:  
vulling voor de papierbak of een drijvende kracht? 
gebruiksvormen van prestatie-informatie binnen 
de koninklijke landmacht.

dhr. E.H. de Wilde msc, aerdenhout,  
keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: ‘de invloed van intrinsieke 
motivatie op de relatie tussen waargenomen  
support en werkprestaties van werknemers’.

met een regulier schriftelijk tentamen met open 
vragen. Het tentamen zal plaatsvinden op vooraf 
vastgestelde tentamendagen. tot 1 september 
werd de cursus afgesloten met een mondeling 
tentamen.
C13221 Sociaal-economische geschiedenis
de tentamenvorm is per 1 september 2012 veran-
derd. Vanaf die datum wordt de cursus afgesloten 
met een regulier schriftelijk tentamen met open 
vragen. Het tentamen zal plaatsvinden op vooraf 
vastgestelde tentamendagen. tot 1 september 
werd de cursus afgesloten met een mondeling 
tentamen.
C19112 Inleiding kunstgeschiedenis
Bij het tentamen mag het artikel ‘101 Hoogtepun-
ten van de westerse kunst’ als hulpmiddel worden 
gebruikt. Het artikel mag aantekeningen bevatten. 
C32222 Cultuurfilosofie vanuit levens-
beschouwelijk perspectief 
de cursus is sinds 1 juli uit het aanbod. de laatste 
tentamenmogelijkheid is op 30 juni 2013.

INFORMATICA

T32121 Context van informatica
in het overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 
in de modulair van juni 2012 is opgenomen dat de 
laatste tentamenmogelijkheid van deze cursus  
30 juni 2013 is. dat is niet juist. de laatste mogelijk-
heid is 30 september 2013.
T38121 Webcultuur
op pagina 20 van de studiegids is opgenomen dat 
de cursus wordt afgesloten met een individueel 
computergebaseerd tentamen. dat is niet juist. de 
afsluiting vindt plaats met een regulier schriftelijk 
tentamen met open vragen. de geplande tenta-
mendata zijn 30 januari, 10 april en 27 augustus 
2013. 
T56211 Kunstmatige intelligentie 1
Vanaf heden is ook een zakrekenmachine toege-
staan als hulpmiddel bij het tentamen.

MANAGEMENTWETENSCHAPPEN 

B48111 Projectmanagement: inrichten 
van projecten
sinds 1 september 2012 wordt de beoordeling van 
het tentamen niet meer uitgedrukt in voldoende 
of onvoldoende, maar in een cijfer.

NATUURWETENSCHAPPEN 

N35221 en N35231 Geo Information Systems
op pagina 4 van de studiegids en in het overzicht 
stopgezette cursussen 2012-2013 in de modulair 
van juni 2012 is vermeld dat de laatste tentamen-
mogelijkheid op 8 april 2013 is. dat is niet juist. 
de cursus blijft langer in het cursusaanbod en de 
geplande cursus N35231 verschijnt later. 
N47111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 1
Het tentamen is sinds 1 november 2012 een 
geheim tentamen. dit houdt in dat na afloop van 
het tentamen de opgaven, de cesuur en het  
antwoordmodel niet bekendgemaakt worden.  
Het eerste geheime tentamen is het tentamen van 
28 januari 2013.
N48111 Scheikunde voor milieuwetenschappen 2
op pagina 13 van de studiegids is vermeld dat het 
tentamen bestaat uit het maken van een computer-
gebaseerd groepstentamen (mc) en een opdracht. 
dat is niet juist. de tentamenvorm is een regulier 
schriftelijk tentamen (mc+ov) en er behoeft geen 
opdracht te worden gemaakt.

Aanmelden, tentamenperioden en  
sluitingsdata
aanmelden voor een tentamen doet u door in 
te loggen in mijnou en te klikken op digitaal 
aanmelden tentamens of door gebruik te maken 
van een aanmeldingsformulier. maakt u gebruik 
van een formulier dan stuurt u de aanmelding voor 
een computergebaseerd en een regulier tentamen 
naar de afdeling tentaminering en certificering in 
Heerlen. u vindt uitgebreidere informatie op de 
website www.ou.nl/tentamen.

tentamenperiode sluitingsdatum
28-1 t/m 30-1-2013, 2 januari 2013,
8-4 t/m 10-4-2013 13 maart 2013,
24-6 t/m 26-6-2013 29 mei 2013,
26-8 t/m 28-8-2013 31 juli 2013.

de geleidelijke invoering van computergebaseerde 
toetsing kan van invloed zijn op het tentamen-
rooster.

tentamensessies individuele tentamens 
kijkt u op www.ou.nl/studiecentra voor de individu-
ele tentamensessies in het studiecentrum van uw 
keuze. als u zich via www.ou.nl/mijnou aanmeldt 
voor een individueel tentamen, worden de beschik-
bare cbi-sessies getoond nadat u het studiecen-
trum heeft gekozen. 

alternatieve tentamenvorm
tentamens worden afgelegd op de wijze zoals 
gepubliceerd in de jaarlijks verschijnende studie-
gids en zoals op de cursussite vermeld. in uitzon-
derlijke gevallen kan de commissie voor de  
examens (cve) op basis van een schriftelijk, gemo-
tiveerd verzoek van een student besluiten dat die 
student een bepaald tentamen op een andere 
wijze dan vastgesteld kan afleggen. de cve kan 
tot deze beslissing komen indien bij een student 
sprake is van een functiebeperking of als een stu-
dent vijf of meer keren met aanwijsbare reden 
zakt voor een bepaald tentamen waardoor hij of 
zij gehinderd wordt om de studie op een goede 
wijze voort te zetten. Voordat de cve in deze een 
beslissing neemt, wordt de examinator om een 
reactie gevraagd. Het oordeel van de examinator 
weegt bij de beslissing van de cve zwaar mee. 
Benadrukt dient te worden dat het een mogelijk-
heid betreft en geen verplichting voor de cve is 
om dit verzoek te honoreren.

Overige bijzonderheden
in verband met ruimtegebrek zijn de vaste onder-
delen ‘samenvallende tentamens’ en ‘tentamen-
data uitlopende cursussen en errata’ deze keer 
niet opgenomen, maar wel onverminderd van 
kracht. zie daarvoor de vorige modulair (nummer 
1, pagina 29).

CULTUURWETENSCHAPPEN

C06311 Veranderende grenzen. Nationalisme 
in Europa 1815-1919
de laatste tentamenmogelijkheid voor de cursus is 
verschoven naar 30 juni 2014.
C07321 Veranderende grenzen. Nationalisme 
in Europa 1919-1989
in het overzicht stopgezette cursussen 2012-2013 
in de modulair van juni 2012 is opgenomen dat de 
laatste tentamenmogelijkheid van deze cursus  
30 juni 2013 is. dat is niet juist. de laatste mogelijk-
heid is 31 augustus 2013. 
C12221 Middeleeuwen
de tentamenvorm is per 1 september 2012 veran-
derd. Vanaf die datum wordt de cursus afgesloten 

ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

O18321 Leren en ontwikkeling
de hulpmiddelen met betrekking tot de conferentie-
paper zijn aangepast. zie voor verdere informatie  
de cursussite.
O22411 Methoden en strategieën voor  
onderwijsontwerpen
de laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt 
naar 30 juni 2013.
O30411 Onderzoeksmethoden voor onderwijs-
ontwerp
de laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt 
naar 30 juni 2013.
O32431 Het ontwerpen van een onderzoek: 
scriptieplanning
de laatste inleverdatum van de opdracht is  
opgerekt naar 30 juni 2013. 
O34211 Onderzoekspracticum onderwijs- 
kundig onderzoek
de laatste inleverdatum van de opdracht is  
opgerekt naar 30 juni 2013.
O35411 Project actief leren
de laatste inleverdatum van de opdracht is  
opgerekt naar 30 juni 2013. 

PSYCHOLOGIE

S05261 Onderzoekspracticum psychologisch 
experiment
op pagina 25 van de studiegids en in het overzicht 
stopgezette cursussen 2012-2013 in de modulair van 
juni 2012 is een onjuiste laatste tentamenmogelijk-
heid vermeld. de laatste mogelijkheid is 30 mei 2014.   
S13121 Onderzoekspracticum kwantitatieve 
data-analyse
op pagina 25 van de studiegids en in het overzicht 
stopgezette cursussen 2012-2013 in de modulair van 
juni 2012 is vermeld dat de laatste tentamenmoge-
lijkheid op 26 augustus 2013 is. dat is niet juist. de 
laatste mogelijkheid zal in januari 2014 zijn.
S22231 Onderzoekspracticum literatuurstudie
op pagina 25 van de studiegids en in het overzicht 
stopgezette cursussen 2012-2013 in de modulair van 
juni 2012 is een onjuiste laatste tentamenmogelijk-
heid vermeld. de laatste mogelijkheid is 30 mei 2014. 
S33321 Inleiding in de seksuologie
op pagina 25 van de studiegids en in het overzicht 
stopgezette cursussen 2012-2013 in de modulair van 
juni 2012 is een onjuiste laatste tentamenmogelijk-
heid vermeld. de laatste mogelijkheid is 28 februari 
2014. 
S71322 Onderzoekspracticum scriptieplan
de laatste inleverdatum van de opdracht is opgerekt 
naar 31 augustus 2014.

RECHTSWETENSCHAPPEN

R04262 Overeenkomstenrecht
op pagina 19 van de studiegids en in het overzicht 
stopgezette cursussen 2012-2013 in de modulair van 
juni 2012 is vermeld dat de laatste tentamenmoge-
lijkheid op 10 april 2013 is. dat is niet juist. de cursus 
blijft in het cursusaanbod en de geplande cursus 
r04272 verschijnt niet. de tentamendata die in het 
opleidingsschema op pagina 10 en 11 van de studie-
gids worden genoemd, gelden dus voor de cursus 
r04262, en niet voor de cursus r04272. 
R66342 Strafrechtelijk bewijs
op pagina 16 van de studiegids is vermeld dat de 
cursus wordt afgesloten met een opdracht en een 
mondeling tentamen. dat is niet juist. de tentamen-
vorm is een regulier schriftelijk tentamen met open 
vragen. de tentamendata zijn 30 januari en 9 april 
2013.

tentameninf
mw. S.M.A. Bouten-Evers msc, thorn,  
keuzevariant implementation and change 
management
afstudeeropdracht: mensen werken vanuit  
betekenis en bewegen door verhalen. 
Holistisch interveniëren en beïnvloeding hier-
van op de betekenisgeving van medewerkers.

mw. M.J. Blom-Terhell msc, roosendaal,  
keuzevariant strategic human resource 
management
afstudeeropdracht: de invloed van de factoren 
leerklimaat, functietaak en stijl leidinggeven 
op de meerwaarde van drie functies van  
competentiemanagement.

dhr. E.P.E.M. Cleophas msc, sliedrecht,  
keuzevariant marketing and supply chain 
management
afstudeeropdracht: implementing green sup-
ply chain management practices. an empirical 
investigation in the shipbuilding industry.

dhr. J.W.J. van Esch msc, tilburg, keuzevariant 
strategic human resource management
afstudeeropdracht: een serviceklimaat voor 
tevreden klanten door transformationeel  
leiders. een onderzoek bij een financiële 
dienstverlener.

dhr. S.L.E. de Grood msc, maastricht,  
keuzevariant implementation and change 
management
afstudeeropdracht: authentiek leiderschap in 
het middenkader ten tijde van verandering.

dhr. E. Hollands msc, parijs, frankrijk,  
keuzevariant marketing and supply chain 
management
afstudeeropdracht: trust by e-alliance.  
the affect of targeted information richness on 
online purchases.

dhr. J.E.J. van Kan msc, Berg en terblijt,  
keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: op welke wijze beïnvloedt 
de inzet van performance management instru-
menten het klantbelang en het teambelang?

dhr. R.F.H.M. Keijenberg msc, melick,  
keuzevariant implementation and change 
management
afstudeeropdracht: Het Nieuwe werken:  
betekenisgeving onthuld. een longitudinaal 
onderzoek naar (veranderende) betekenis-
geving en bevorderende randvoorwaarden in 
de context van HNw-verandertrajecten.

mw. F.B. Landsheere msc, deinze, België,  
keuzevariant strategic human resource 
management
afstudeeropdracht: de relatie tussen 
leerklimaat, doeloriëntatie en de waar-
genomen bijdrage van leeractiviteiten aan 
individuele competentieontwikkeling.

dhr. B.M. van Leijen msc, oudkarspel,  
keuzevariant financial decision making
afstudeeropdracht: ‘welke invloed hebben  
vormen van motivatie en intrinsieke en  
extrinsieke antecedenten van medewerker-
tevredenheid op ocB?’ is er een modererende 
rol voor partnering?

dhr. H.J. Lohuis msc, anerveen,  
keuzevariant financial decision making
afstudeeropdracht: duurzaam inkopen op 
lokaal overheidsniveau. milieutechnische ken-
tallen en meetbaarheid van duurzaam inkopen.

http://www.ou.nl/tentamen
http://www.ou.nl/studiecentra
http://www.ou.nl/mijnOU
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afgest deerden

dhr. W.H. Zaalberg msc, kudelstaart,  
keuzevariant financial decision making
afstudeeropdracht: ceo optimisme en  
(gediversifieerde) overnames. (Heeft optimisme 
onder Nederlandse ceo’s invloed op het doen van 
(gediversifieerde) overnames en is het hebben van 
intern gegenereerde middelen daarbij van invloed).

NATUURWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen
mw. J.J.A.L. van den Berg Bsc, Boerdonk
afstudeeropdracht: adding carbon capture 
and storage (ccs) to biomass energy in the 
Netherlands: how does it affect the process and 
costs?

dhr. K. Goedertier Bsc, asper, België
afstudeeropdracht: onderzoek naar de opslag van 
co2 in minerale gesteenten. theorie, toepassingen 
en belemmeringen.

dhr. G. Vossen Bsc, Bocholt, België
afstudeeropdracht: mogelijkheden voor verminde-
ring van broeikasgasemissie bij de productie van 
bio-ethanol uit tarwe en biodiesel uit koolzaad.

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen
mw. C.G.J.C.A. de Vries msc, zeist
afstudeeropdracht: analyse van effecten van  
abiotische factoren op de biodiversiteit in  
zoetwaterstroomgebieden van Nederland.

ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen
mw. Y.M. van Bergen msc, eindhoven 
afstudeeropdracht: Virtual action learning: 
een onderzoek naar het Verband tussen 
leervoorkeuren en leeractiviteiten.

mw. M.G. Brunt-van Leeuwen msc, rozenburg
afstudeeropdracht: professionele leeractiviteiten 
en expertise van (V)so-leerkrachten op de 
werkplek. onderzoek naar de identificatie van 
professionele leeractiviteiten en de relatie tussen 
het uitvoeren van professionele leeractiviteiten op 
de werkplek en expertise van leerkrachten in het 
speciaal onderwijs, cluster 3.

dhr. K. Karels msc, opheusden
afstudeeropdracht: de relatie tussen percepties
van reformatorische jongeren over Benaderings-
wijzen voor toerusting en Vorming en identiteit-
stijlen.

mw. G.E. Swank msc, Hoogland
afstudeeropdracht: de kwaliteit van de citotaal-
toets en de voorspellende waarde van de toets  
op het studierendement.

mw. M.A.H.C. Veraa msc, Hilvarenbeek
afstudeeropdracht: docent worden en blijven.  
een onderzoek bij net afgestudeerde docenten 
naar self-efficacy en inductieprogramma’s en de 
invloed hiervan op de intentie om les te geven in 
het onderwijs.

dhr. J.C. van ’t Zelfde msc, etten-leur
afstudeeropdracht: eye-tracking in het onderwijs. 
een onderzoek naar de mogelijkheden van het 
gebruik van eye-trackers in het onderwijs.

PSYCHOLOGIE

Wo bacheloropleiding Psychologie
mw. A.E.M. Albers-van der Kolk Bsc, westerbeek
mw. A.W. van Atten Bsc, Bussum

mw. M.F.E. Bergsma-van den Ham Bsc, Breda
mw. E. Bosma Bsc, Breda
mw. D.E.S. Dassen Bsc, landgraaf
mw. E.M. van Driel Bsc, dordrecht
mw. M.P.J. Geelen-Schuurmans Bsc, drunen
mw. M.E.B.G. Geukers-van den Heuvel Bsc, 
Heerlen
mw. C.L.M. van Gils Bsc, mortsel, België
mw. Y. Groenendijk-Kwakernaat Bsc, 
sommelsdijk
dhr. P.C. Groot Bsc, ’s-gravenhage
mw. K.E. Grossouw Bsc, cessy, frankrijk
mw. T.T. Hilbrands Bsc, aduard
mw. H.P. Keizer Bsc, Voorburg P
mw. T. Keuzenkamp Bsc, papendrecht
mw. A.M.C.H. de Klein Bsc, cuijk
mw. G.W. van Leussen Bsc, steenwijk
mw. P. Mazic-Everink Bsc, almelo
mw. A.M. Melman Bsc, leiden
mw. M.H.D. Nillesen Bsc, amsterdam
mw. I.B.H.A. Odekerken Bsc, roermond
mw. T. Pit-Pauw Bsc, ermelo
dhr. G.I.M. Post Bsc, amsterdam
mw. B.B. van den Tempel Bsc, delft
mw. C.E. Wiegman Bsc, arnhem

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
arbeid- en organisatiepsychologie
mw. E.A. Batens msc, ‘s-gravenhage
afstudeeropdracht: de relatie van zingeving met 
Bevlogenheid. een onderzoek onder medewerkers 
in de bankwereld.

mw. P. Schaap msc, rotterdam
afstudeeropdracht: werkbevlogenheid bij 
wethouders: de Bijdrage van zingeving en 
Veerkracht en de rol van werkdruk en emotionele 
werkstressoren.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
gezondheidspsychologie
mw. K.J. Garcia msc, Beerzel, België
afstudeeropdracht: seksdrive, stresscoping en 
extrinsieke ambitie: de Verschillen tussen  
mannen en Vrouwen.

mw. B. Grosfeld msc, amsterdam
afstudeeropdracht: invloed van angstkenmerken 
op het dagelijks functioneren van gezonde 
ouderen.

dhr. C.A. Hotting msc, Berkel en rodenrijs
afstudeeropdracht: Hechting bij Volwassenen  
in relatie tot self-esteem en de invloed van self-
enhancement.

mw. M.A. Kuiken msc, eelde P
afstudeeropdracht: de effecten van persoonlijke
en telefonische coaching op stoppen met roken 
en de moderende invloed van motivatie en
sociaal economische status bij patiënten met
een coronaire Hartziekte.

mw. C. Steenkamp-Scheinhardt msc, moordrecht
afstudeeropdracht : modereren roeping en 
spiritualiteit de relatie tussen emotionele  
Belasting en emotionele uitputting?

mw. R.R. Stehle msc, Hamburg, duitsland P
afstudeeropdracht: twee founding fathers, één 
onderwerp? wilhelm wundt en Émile durkheim 
over religie, totemistische kult en het individu.

dhr. J.W.J. de Wilde msc, oostkamp, België
afstudeeropdracht: procedurele rechtvaardigheid 
en samenwerking bij thuislozen: de invloed van 
het Huishoudreglement.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
klinische psychologie
mw. M.W.J. Oosterik msc, Hengelo
afstudeeropdracht: op tijd Voorbereid. effectiviteit 
van e-learning ter preventie van roken en alcohol-
gebruik voor het Voortgezet speciaal onderwijs.

RECHTSWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
mw. M.A. Bakker llB, dordrecht
dhr. I.P Loots llB, amersfoort
dhr. R. de Goijer llB, anna paulowna
dhr. R.J.H. Kwekkeboom llB, middelburg
mw.C.H.M. van Langen llB, ’s-gravenhage
mw. J. van Norden-van der Zalm llB, delft
mw. C.M.C. Timmermans llB, roermond
mw. E.M.C. Vergouw llB, monteserrin Quito, 
ecuador
dhr. E.T. Vleesenbeek llB, krimpen aan den ijssel

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid
mw. C.H. den Blaauwen-Jansen llm, arnhem
scriptie: Hoger beroep in strafzaken; een onderzoek 
naar het nut en de noodzaak van de behandeling 
van een strafzaak in twee feitelijke instanties.

mw. V.I.F. Diederen llm, schinveld
scriptie: privaatrechtelijk eigendom met een  
publieke bestemming. een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het exploiteren van private 
eigendom, al dan niet gemeenschappelijk, mede 
ten behoeve van het publiek.

mw. B. Hilarides llm, leeuwarden
scriptie: is het onvoorwaardelijk basisinkomen  
haalbaar in Nederland? een onderzoek naar de 
mogelijkheden tot invoering van het onvoorwaar-
delijk basisinkomen aan de hand van de beleids-
analytische toets van de raad van state.

dhr. J.H.M. Karsten llm, Nijmegen
scriptie: waarom een beperking van de aansprake-
lijkheid van financieel toezichthouders? een betoog 
tegen een beperking van de civielrechtelijke aan-
sprakelijkheid voor financieel toezichthouders voor 
taken uitgevoerd vanuit het algemeen belang.

dhr. T.A.H. Koenders llm, arnhem
scriptie: Het nationaal vertrouwensbeginsel in 
bestuursrechtelijk perspectief. onderzoek naar de 
toepassing van het nationaal vertrouwensbeginsel 
door de afdeling bestuursrechtspraak van de raad 
van state en de centrale raad van Beroep.

dhr. H. de Velde llm, wilsum
scriptie: Het ondervragingsrecht van de  
verdediging in verhouding tot het recht op  
een eerlijk proces.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND IT 

Wo masteropleiding Business Process Management 
and IT
dhr. R.L.H.P. van Erp msc, erp
afstudeeropdracht: meetmodel voor de maturity 
van Business rule management.

mw. W.M. Geel-van Asseldonk msc,  
Berkel-enschot
afstudeeropdracht: Volwassenheid Bpm-
vaardigheden. de ontwikkeling en beoordeling  
van een zelfevaluatie methode.

P Bij deze student werd aan het behaalde  
getuigschrift de waardering ‘met lof’ toegekend 
(gewogen gemiddelde cijfer 8 of hoger, geen  
cijfer lager dan 7).


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	p7
	p14
	p19
	p20
	p12
	p13
	p10
	p22

	cover7: 
	cov19: 
	cov20: 
	cov14: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 7: 
	Knop 10: 
	Knop 20: 
	Knop 22: 
	Knop 2: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	Knop 3: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 



