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Eerste plaats OU in Keuzegids 
Deeltijdstudies 2011
in de onlangs verschenen Keuzegids Deeltijdstudies 2011 staat  
de ou voor het tweede achtereenvolgende jaar op nummer 1  
in de ranglijst van beste universitaire deeltijdstudieaanbieders.  
de ou-opleidingen psychologie en rechtsgeleerdheid behalen de  
eerste posities in de rankings van deze studierichtingen. de overige 
ou-opleidingen, die zonder exceptie ook hoog scoren, zijn de 
enige wo-opleidingen in de betreffende studierichtingen. Het gaat 
hier om de opleidingen algemene cultuurwetenschappen, Bedrijfs-
kunde, informatica en milieu-natuurwetenschappen. Vooral de 

facetten inhoud van het program-
ma, studeerbaarheid en communi-
catie met de studenten krijgen een 
zeer positieve beoordeling in de 
gids. deze topscore voegt de  
ou toe aan haar recentelijk verkre-
gen waarderingen in de overige 
keuzegidsen: beste aanbieder van 
universitaire bacheloropleidingen 
in de Keuzegids Universiteiten 2011, 
beste aanbieder van universitaire 
masteropleidingen in de Keuzegids

Masters 2011. prof. mr. anja oskamp, rector magnificus: ‘de eerste 
plaats is iedere keer weer fantastisch. Het is een voortdurende 
bevestiging van de kwaliteit van onze opleidingen.’ de scores in de 
keuzegidsen zijn gebaseerd op zowel student- als expertoordelen 
(visitatierapporten). 

Cees Brouwer herbenoemd 
de raad van toezicht van de open universiteit heeft, na formele 
raadpleging van ondernemingsraad en studentenraad, in de  
vergadering van 14 maart 2011 besloten om drs. ing. cees Brouwer 
te herbenoemen als lid en vice-voorzitter van het college van 
bestuur. Brouwer is sinds 1 mei 2006 werkzaam voor de ou. de 
herbenoeming geldt wederom voor een periode van vijf jaar.

Professionalisering leraren
Het Ruud de Moor Centrum (RdMC) van de Open Universiteit is een 

kennis- en expertisecentrum voor de professionalisering van leraren. 

De focus ligt hierbij op (online) leren op de werkplek en niet-formele 

professionaliseringsprocessen. Scholen, vakverenigingen en 

groepen leraren kunnen beroep doen op het RdMC voor onder-

steuning bij de professionalisering van leraren. Samen met leraren 

en management gaan zij op zoek naar praktische oplossingen. 

Ook hbo-opleidingen bij OU 

de open universiteit gaat ook hbo-opleidingen aanbieden, in nauwe 
samenwerking met verschillende hbo-instellingen. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de grote maatschappelijke behoefte aan 
publieke flexibele hbo-opleidingen voor volwassenen. per 1 septem-
ber dit jaar gaat al de nieuwe hbo-bachelor informatica van start. 
onder de noemer Netwerk open Hogeschool-informatica biedt de 
ou samen met fontys Hogescholen, Hanzehogeschool groningen, 
de Haagse Hogeschool en Hogeschool van arnhem en Nijmegen 
deze nieuwe opleiding aan. door de combinatie van afstandsonder-
wijs, zelfstudie en tweewekelijkse bijeenkomsten kunnen mensen 
met een baan deze studie combineren met hun werk. Voor de ou 
is het een logisch vervolg op haar oorspronkelijke opdracht om 
het hoger onderwijs toegankelijk te maken in de volle breedte. Het 
samen aanbieden van lll-trajecten betekent tevens het oplossen van 
een knelpunt dat vorig jaar nog door de commissie Veerman werd 
vastgesteld. zo signaleerde de commissie dat het leven-lang-leren 
in Nederland nauwelijks wordt opgepakt door de bekostigde instel-
lingen, door de huidige bekostigingssystematiek. omdat er wel een 
groot aantal private aanbieders is, leidt dit volgens de commissie tot 
een onevenwichtige situatie. in de kabinetsreactie op het rapport 
Veerman staat dat meer verschillende trajecten voor verschillende 
groepen moeten worden ingericht, ook omwille van de kwaliteit en 
de verhoging van het studierendement. onnodige belemmeringen in 
wet- en regelgeving voor het leven-lang-leren in het hoger onderwijs 
zouden moeten worden weggenomen.

nie ws
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Dyslexie
Ik zit op de bank, helemaal geradbraakt. Net sys-tenta-
men gedaan: het was een bezoeking. Ik heb al een aantal 
columns gewijd aan onze heerlijke tentamens, maar dit 
sloeg weer alles. Meerdere vragen hadden de volgende 
vorm: van wie is de (moeilijk-woord)theorie? A: Jantje; B: 
Pietje; C: Klaasje; D: Dirkje. Dat zijn voor mij nachtmer-
rievragen. Ik heb namelijk een lichte vorm van dyslexie. 
Er zijn verschillende vormen, maar ik heb de vorm 
waarbij woorden zonder context niet onthouden worden. 
Zo was ik op school bijzonder slecht in topografie. Hoe 
moet ik onthouden dat Didam in Gelderland ligt, als 
Veendam in Groningen ligt, en Monnikendam in Noord- 
Holland? Plaatsnamen zeggen mij helemaal niets, tenzij 
ik er geweest ben: dan heb ik context. En dat geldt 
natuurlijk ook voor namen van grote onderzoekers: pas 
na vaak over hen gelezen en gehoord te hebben, willen 
de belangrijkste namen blijven hangen. Ik had nog zo 
mijn best gedaan. Ik had het boek bestudeerd; het 
onderwerp vond ik buitengewoon interessant. Dat bleek 
echter meteen een nadeel: bij het invullen van het 
proeftentamen bleek dat ik teveel oog had gehad voor de 
inhoud en te weinig voor de structuur, diverse theorieën 
en de bijbehorende wetenschappers. Dus opnieuw het 
hele boek doorgenomen en nóg een keer een samenvat-
ting gemaakt maar dan gericht op steekwoorden en 
namen. Dat blijkt dus onvoldoende geholpen te hebben. 
Het ironische is dat uitgerekend in deze cursus gemeld 
wordt dat onze hersenen helemaal niet gemaakt zijn om 
trivialiteiten zoals namen te onthouden. Onze hersens 
zijn gemaakt om zaken te onthouden die zorgen dat we 
beter overleven. Bijvoorbeeld het kunnen herkennen van 
gevaren in de vorm van wilde dieren, giftig voedsel en 
mensen met slechte bedoelingen. Of het gevaar Jantje of 
Pietje heet zal het geheugen natuurlijk worst zijn: het 
onthouden van zijn of haar gezicht is veel belangrijker. 
Het is natuurlijk ook de vraag of het kunnen noemen van 
de namen van wetenschappers enige nuttig studiedoel 
dient. Natuurlijk moet bij de naam van Freud of Darwin 
een lampje gaan branden, maar is het beslist noodzake-
lijk om een theorie aangeduid met een nietszeggende 
naam zonder enige context te kunnen koppelen aan één 
van vier nietszeggende namen van wetenschappers? Of 
wordt de inzet en kennis van de geplaagde student net 
zo goed getest als er iets meer context wordt gegeven 
zodat studenten met dyslexie minder benadeeld wor- 
den? Het toeval wilde dat op de dag dat ik tentamen  
deed er in mijn studiecentrum  
een workshop ‘Dyslexie’ gehou- 
den werd. Voor studenten. Zou  
die workshop wellicht ook gehou- 
    den kunnen worden voor tenta- 
               menvragenmakers?

                          Stuutje van Vulpen

Hieraan wordt wetenschappelijk onderzoek gekoppeld zodat zij 

inzicht krijgen in wat wel en niet werkt bij de professionalisering van 

leraren. Op basis hiervan wordt generieke kennis voor het onder-

wijsveld ontwikkeld. Aanvragen voor ondersteuning in 2012 kunnen 

tot en met 25 mei 2011 ingediend worden. Daarnaast reikt het 

centrum jaarlijks de Jos van Kemenade-Award uit. Scholen of 

lerarenteams die een uitstekend leerklimaat creëren voor leraren om 

verder te professionaliseren op de werkplek maken kans op deze 

award. Inschrijven is mogelijk tot 17 juni aanstaande. Meer 

informatie: rdmc.ou.nl. 

Nieuwe leerstoel leven-lang-leren 
op de werkplek
dr. loek Nieuwenhuis (op foto) is benoemd tot bijzonder hoog-
leraar en houder van de nieuwe leerstoel ‘leven-lang-leren op de 
werkplek; de docent als professional en participant’ bij het ruud de 
moor centrum van de ou. deze bijzondere leerstoel is gevestigd 
door iVa beleidsonderzoek en advies, het instituut voor sociaalwe-
tenschappelijk beleidsonderzoek en advies verbonden aan tilburg 
university. Nieuwenhuis was tot eind 2010 houder van de bijzon-
dere leerstoel ‘effectiviteit van beroepsonderwijs, volwassenen-
educatie en leven-lang-leren’ aan de universiteit twente. met de 
ou-leerstoel legt hij een nieuwe focus op de belangrijke rol van de 
docent als onderwijzer en begeleider van studenten. de bijzondere 
leerstoel richt zich op praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek. 
de nadruk ligt op de bevordering en ontwikkeling van werken en 
leren van docenten in het beroepsonderwijs.
de wetenschappelijk directeur van het rdmc, prof. dr. rob martens,  
ziet in Nieuwenhuis de ideale versterking van het nieuwe onder-

zoeksprogramma organisatie 
en maatschappij. een kern-
vraag hieruit is: wat is de wis-
selwerking tussen de lerende 
professionals, de lerende 
organisatie en maatschappe-
lijke ontwikkelingen? 
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Belangrijkste bezigheden overdag?
‘mijn gezinsleven: mijn vrouw en twee kinderen van vier en twee 
jaar. ik zit in de facultaire opleidingscommissie, de oudercommis-
sie van de crèche en ik doe als hulpouder mee aan  activiteiten op 
school.’

Studeer bij de Open Universiteit sinds …
‘sinds januari 2007, eerst deeltijd en sinds 2010 voltijd.’

Wo-studie of een enkele cursus?
’eerst de bachelor- en dan waarschijnlijk de masteropleiding 
arbeids- en organisatiepsychologie. daar mijn oude werk weinig 
perspectief bood, ben ik nu nog gemotiveerder snel af te studeren 
en een baan te vinden in het Human resource management.’

Nog te gaan?
’eind dit jaar rond ik de bacheloropleiding af, nog vijf modulen en 
de bachelorthesis. doordat ik geen baan heb, kan ik tien modulen 
per jaar afronden.’

Andere bezigheden waarvoor de studie moet wijken?
’de studie is op dit moment mijn belangrijkste bezigheid, die hoeft 
niet te wijken. daarnaast blijft niet veel tijd over. als het meezit, 
lees ik nog een boek of speel een computerspel.’

Hoe komt het dat u zo veel affiniteit heeft met bestuur en 
inspraak?
‘ik had dat al op de middelbare school. iedereen heeft wel een 
mening over een besluit, zeker als dat is genomen door het bestuur. 
we weten dan vaak niet wat de motieven zijn. daar kom je alleen 
achter als je de mogelijkheid hebt om mee te denken en vragen te 
stellen. je draagt zelf iets bij doordat je inspraak hebt.’

Hoe stemmen u en uw partner de studie en het gezinsleven op 
elkaar af?
‘mijn vrouw speelt fulltime in het residentie orkest. elke week is 
anders, het ene programma heeft meer of minder repetities nodig 
dan het andere. soms speelt zij in de buurt en dan moet zij een 
paar uur reizen. we maken weliswaar wekelijks een planning voor 

en dan (nog) de st die

het verzorgen van de kinderen en onze studies, maar meestal blijkt 
dat halverwege al niet meer haalbaar. dus plannen we ook dage-
lijks. je moet elkaar blijven informeren over wat je wilt en van plan 
bent, anders loop je vast in elkaars verwachtingen.’

Maar úw studie gaat blijkbaar voor?
‘dat klopt, omdat ik zo snel mogelijk wil gaan solliciteren. op vaste 
tijden studeren zou in onze situatie alleen voor frustratie zorgen. je 
moet jezelf wel doelen stellen maar het niet te klein houden. soms 
lukt dat en soms niet. Het compenseert zich. Het lastige is als er 
min of meer een leemte ontstaat. mijn vrouw is dan bijvoorbeeld 
thuis en die kan de kindjes verzorgen. dan moet ik gewoon stude-
ren. Hierin motiveren, stimuleren en steunen we elkaar.’ 
 
Hoe verliept uw carrièreswitch?
‘ik heb de keuze gemaakt, maar het was zeker een samenspel met 
mijn vrouw. Voor geluidstechniek was steeds minder belangstel-
ling, maar ik had het ook wel gezien. Bezuinigingen maakten het 
er evenmin leuker op. Na de geboorte van ons dochtertje heb ik 
eerst een half jaar ouderschapsverlof opgenomen. toen heb ik 
kunnen testen of het minder werken beviel en wat ik nu echt wou. 
uiteindelijk ben ik begonnen met studeren en minder gaan wer-
ken. mede door een reorganisatie heb ik sneller kunnen besluiten.’

Welke rubriek leest u altijd in de Modulair?
‘ik pak de modulair een paar keer en lees telkens een stukje. 
uiteindelijk heb ik hem van voor tot achter gelezen.’ 

Wat moet de OU vooral (niet) doen?
‘ik ben voor alle soorten onderwijs en zie zeker de toegevoegde 
waarde van het digitaliseren. maar … er is niets zo prettig om in 
een hoekje van de bank te zitten met een kop thee of een glas wijn 
en gewoon lekker ontspannen een boek te lezen. je denkt meer na. 
je leest een stukje en dan neem je nog een slokje.’ 

Heeft u nog tips voor andere studenten?
‘kijk ook buiten de module die je op dat moment doet. staan er 
verwijzingen naar andere literatuur, ga dat boek dan halen en lees 
het. Het verbreedt je interesse. doe eerst een paar leuke modulen 
voor de motivering, maar neem daarna  twee, drie avondjes de 
tijd om te kijken bij welke vakken verplichtingen zitten, vaste ten-
tamendata of ingangseisen. pro-actief plannen is zeker de moeite 
waard, anders loop je vast.’

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 ook 

nog eens de studie. Hoe inventief kun je zijn? Erik Jeltema (42), student 

Psychologie, van wie ook de vrouw studeert (Rechtsgeleerdheid) maar 

tevens een baan heeft in het Residentie orkest: ‘Je moet elkaar blijven 

informeren over wat je wilt en van plan bent, anders loop je vast in elkaars 

verwachtingen.’   

tekst: ramona ghijsen     Beeld: rick Nedersticht

‘Je moet elkaar blijven informeren’
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dentde st

Studeren verbetert de kwaliteit van je leven, 
maak er dus tijd voor, adviseert student 
milieu-natuurwetenschappen Cock van der 
Kaaij. Tien jaar werkte hij als een ware work-
aholic in het bedrijfsleven, maar het beviel 
hem uiteindelijk niet. Dus gooide hij het roer 
om, maakte andere keuzes en vond in duur-
zaamheid zijn passie, een stokpaardje dat hij 
in alle facetten van het leven probeert te be-
rijden. De Open Universiteit sluit naadloos bij 
die levensstijl aan, want hij krijgt de kans te  
studeren zoals hij dat zelf wil: ‘Een klus leverde 
de nodige vragen op en door de studie  
probeerde ik daar antwoord op te vinden.’

’OU past in 
 passie van 
duurzaamheid’
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op een steenworp afstand van de tien rijstroken van de a2 ligt aan 
een stille, smalle weg het daglonershuisje uit 1860 waar cock van 
der kaaij (50) met zijn vriendin roelien woont. zijn rustiek gele-
gen oude woning steekt schril af tegen enkele naburige moderne 
bungalows en typeert de sobere en duurzame levensstijl die hij 
ambieert. ‘maar wat is soberheid nog in ons land?’ vraagt hij zich af. 
‘ik heb bewust mijn auto weggedaan, omdat je één dag per week 
werkt om je auto te betalen. Nu kan ik een dag minder werken.’ 
zou een ander misschien het huisje slopen en er voor in de plaats 
iets eigentijds neerzetten, Van der kaaij heeft oog voor de histori-
sche waarde van het gebouw en repareert geduldig de mankemen-
ten die oudbouw met zich meebrengt. duurzaamheid is zijn stok-
paardje dat hij in alle facetten van het leven probeert te berijden.

Weinig spannend
toch heeft hij niet altijd zo geleefd. tot halverwege de jaren tach-
tig hield hij zich niet met het milieu bezig. ‘ik was gewoon een 
techneut.’ Hij heeft havo en twee mts-diploma’s, elektrotechniek 
en werktuigbouwkunde. daardoor was hij bij uitstek geschikt om 
‘de machinehoek’ in te gaan. Voor een bedrijf installeerde hij in de 
Verenigde staten en overal in europa verpakkingslijnen om onder 
andere boutjes en moeren in doosjes te verpakken. Van der kaaij 
verveelde zich in het buitenland. ‘op een gegeven moment zat ik 
in de Vs in the middle of nowhere op de grens tussen twee staten. 
Van het land of de cultuur zag ik helemaal niets.’ een vaste baan in 
frankrijk moest daar verandering in brengen, maar ook daar vond 
hij het weinig spannend.
 
Greenpeace
terug in Nederland werkte hij via uitzendbureaus in rijnmond en 
kwam via via bij greenpeace terecht. Behalve activist, die zich als 
het nodig is aan het hek van een milieuonvriendelijk bedrijf vast-
ketent, was hij voorlichter. ‘informatie geven had ik me spelender-
wijs eigen gemaakt. want behalve dat ik met machines werkte, was 
ik gewend collega’s te leren hoe ze met die apparaten moesten 
omgaan. dat is vaak lastig, vooral als het om werknemers in het 
buitenland met andere gewoontes gaat. ik heb ook handleidin-
gen geschreven.’ greenpeace kon zijn ervaring goed gebruiken. 
‘moeilijke doelgroepen zoals rotaryclubs vind ik interessant. ik 
zie ze niet als tegenstanders maar als tegenspelers. wat zijn hun 

Naam:  Cock van der Kaaij 
Leeftijd: 50 jaar 
Burgerlijke staat:  Samenwonend
Woonplaats: Breukelen
Vooropleiding: Havo, mts-elektrotechniek en  
 mts-werktuigbouwkunde
Beroep: Duurzamoloog 
Begonnen met  
OU-studie: 1993 
Afgerond: Master of Science 2011, Bachelor  
 of Science 2004 
Nevenactiviteiten: Raadslid gemeente Stichtse Vecht, 
 ambassadeur voor het Groene Hart, 
 onlangs afgetreden als voorzitter 
 faculteitsvereniging NouW 

motieven, hoe kan ik daar invloed op hebben?’ als voorlichter 
vroeg hij zich weleens af of hij van alle nuances van een milieu-
kwestie op de hoogte was. Hij wilde zich daarom wat meer in de 
problematiek verdiepen. een vriendin wees hem op ‘een leuke 
cursus’ van de open universiteit. over de eerste inleidende module 
deed hij bijna twee jaar. ‘ik studeer uit interesse, niet met het idee 
om af te studeren.’ Niettemin studeert hij binnenkort na bijna  
twintig jaar af. 
 
Afwisselend werken en reizen
zijn teleurstellende ervaringen in het buitenland hebben cock 
van der kaaij er niet van weerhouden om veel te reizen, vooral 
om met andere culturen kennis te maken. daarvoor kocht hij een 
oude duitse legertruck en bouwde die om tot camper waarin 
plaats is voor een zestal personen. ‘ik organiseerde groepsreizen 
en bezocht onder andere ijsland, marokko, het oostblok en syrië. 
medereizigers vond ik toen door in de krant te adverteren.’ 
een vaste baan heeft hij al jaren niet meer. ‘ik probeer mijn leven 
zo in te richten dat ik een half jaar werk en dan het geld verdien om 
enkele maanden te reizen of te studeren.’ een handicap om conse-
quent volgens die cyclus te leven is de maandelijkse vergadering 
van de gemeenteraad waarvan hij eerst voor groenlinks en nu voor 
de eenmansfractie duurzaam stichtse Vecht lid is. enkele jaren  
geleden haalde hij de krant, omdat hij een sabbatical nam om 
samen met roelien een lange reis te maken door het midden-
oosten. een partijgenoot nam zolang zijn plaats in. 

Gedrag veranderen 
zijn levensstijl is niet bepaald een garantie om in hoog tempo af 
te studeren. dat is ook nooit zijn doel geweest. Van der kaaij kocht 
modules, omdat hij kennis miste. Het diploma interesseerde hem 
niet. ‘mijn werk gaf altijd richting aan de studie.’ de afgelopen 
twee decennia raakte hij steeds meer bij het milieu betrokken. 
organisaties als provinciale milieufederaties, het iVN voor natuur- 
en milieu-educatie, en gemeenten kennen langzamerhand de weg 
naar lamswaen ecocommunicatie, zijn eenmansbedrijf, genoemd 
naar de lamme zwaan die vroeger bij zijn huisje brood kwam 
bedelen.’Voor mij was het heel motiverend om al te werken in de 
hoek waarin ik studeer. een klus leverde vaak de nodige vragen op 
en door de studie probeerde ik daar antwoord op te vinden.’ Hij 
liep dan bij het studiecentrum binnen om te kijken wat de open 
universiteit te bieden had. ‘Vroeger kon dat nog. dan haalde ik uit 
het eind van de opleidingslijn een module op een hoger niveau. 
tegenwoordig is de studie veel strakker georganiseerd.’ zo deed hij 
een project bij de milieufederatie Noord-Holland om het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen in de bloembollenteelt te onderzoeken 
en koos hij een module die daarbij aansloot. Bij zo’n project beperkt 
Van de kaaij zich nooit tot alleen het beschrijven van zijn bevin-
dingen. ‘milieuwetenschap moet volgens mij middelen aanreiken 
om gedrag te veranderen. Hoe verleid je mensen ertoe om op een 
minder milieuonvriendelijke manier te leven? Voor mij gaat het 
daar om.’ daarom vindt hij de beleidskant van de studie zo interes-
sant. ‘wat chlorofyl in planten doet, is niet mijn ding.’
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tekst: paul troost
Beeld: peter strelitski

Pluim voor Virtueel milieuadvies-
bureau
zijn drive om met kennis actie te onder-
nemen vond hij terug in het Virtueel milieu-
adviesbureau van de faculteit. in opdracht 
van een maatschappelijke organisatie bren-
gen enkele studenten een probleem nauw-
keurig in kaart. maar daar blijft het niet bij. 
‘als er een pluim aan de faculteit gegeven 
moet worden, dan is het wel aan dit 
bureau.’ Het bureau werkt aan een echt 
probleem, onderzoekt de natuurweten-
schappelijke aspecten en beleidsaspecten 
ervan en brengt advies uit waarmee de 
praktijk wat kan en ook werkelijk aan de 
slag gaat. zijn behoefte aan praktijkgericht 
onderzoek kreeg ook een kans in zijn afstu-
deerproject bij rijkswaterstaat. zijn onder-
zoeksvraag: hoe gaan overheden bij de aan-
leg van wegen met natuurcompensatie om? 
een actueel onderwerp, maar Van der kaaij 
boog de opdracht om van een beschrijven-
de naar een actiegerichte vraagstelling: 
welke aanbeveling kunnen we vanuit de 
huidige gang van zaken doen? ‘leuk om bij 
rijkswaterstaat rond te lopen. ze zijn toch 
een tegenspeler als je met duurzaamheid 
bezig bent.’ de samenwerking met 
rijkswaterstaat verliep uitstekend. ‘ook in 
de politiek denkt men vaak dat ik het liefst 
alleen werk. maar dat is niet zo. ik ben een 
einzelgänger die samenwerking zoekt.’ 

ook de faculteit kent cock van der kaaij 
als iemand die op samenwerking uit is. Hij 
heeft zojuist na zes jaar afscheid genomen 
als voorzitter van faculteitsvereniging 
Nouw. Hij kijkt tevreden terug op de 
bestuursperiode. ‘we zijn van 80 naar 140 
leden gegaan en de Nouw-activiteiten, 
zoals de zogenoemde diabolo-dagen, zijn 
een delicaat evenwicht tussen leringh ende 
vermaeck.’ Het bestuur was zijn belangrijk-
ste contact met de open universiteit. ‘mijn 
studietempo matchte niet met dat van 
andere studenten. Het ene jaar deed ik zes 
modules en dan deed ik jaren niets. reizen 
is niet bevorderlijk voor je studie, maar er is 
wel een overeenkomst: je begint eraan en 
je ziet wel waar je uitkomt.’ 

 ’Ik ben een einzelgänger 
  die samenwerking zoekt’
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alumni die hechten aan arbeidsethos, nemen gedurende hun 
verdere leven en loopbaan het (gewone) leven serieus en vinden 
dat collegialiteit en solidariteit er toe doen – bepaald geen ver-
keerde eigenschappen. recepties en netwerken echter zijn niet 
hun ding. Binnen zulke kringen wordt, niet altijd even zichtbaar, 
getoetst waaraan je zoal moet voldoen om erbij te horen. daarbij 
lijkt de groep die ‘het heeft’ erover te beschikken met merkbare 
vanzelfsprekendheid: een zekere houding van laissez faire, flair, 
welsprekendheid, individualisme, ambitie, gevatheid. met zo’n 
bagage wordt het leven veeleer een spel van (verborgen) sociale 
codes, waar je met gepaste culturele kennis, relaties en netwer-
ken óók iets kunt bereiken. tegenover die schijnbaar afgewogen 
inspanning staat de ‘arbeidersalumnus’ met zijn/haar hard-werken 
mentaliteit ietwat onwennig. wat moeten ou-alumni daar nu mee? 
ongeacht het sociale milieu maakt 35 procent als (echte) tweede-
kanser verlaat kennis met het academisch milieu. en bij de zeven 
faculteiten wordt er bij zeker vier ervan gestudeerd ter verbete-
ring van de loopbaan, door bijna driekwart van de studenten. de 
vraag of ook zij te maken zullen krijgen met zulke ervaringen, kan 
stellig met ‘ja’ worden beantwoord. onder de door onderzoeker 
geselecteerde responsgroep van 32 academici bevonden zich 7 als 
‘tweedekanser’ geduide personen (op latere leeftijd met de studie 
begonnen, niet bij ou overigens). reden voor modulair om matthys 
persoonlijk in utrecht te interviewen. 

uw komt zelf uit een arbeidersgezin met acht kinderen. dan was 
het onderzoek wellicht een louterende ervaring?
‘zeer! Veel van de verhalen die mensen mij vertelden, herkende 
ik uit mijn eigen leven. Het heeft mij ook persoonlijk wat gedaan. 
de ervaringen werden compleet bevestigd door iedereen die ik 
heb gesproken. Voor hen was het een bevestiging dat het overal 
gebeurde, dat het niet enkel een individuele, maar vooral sociale 
geschiedenis was. er waren mensen bij die zelfs crisissen hadden 
doorgemaakt. louterend kan ook zijn dat het volstrekt niet met 
intelligentie heeft te maken, maar met gevoel. dan hebben we het 
over identificatie, de afkomst waarmee je je hebt leren vereenzel-
vigen. ik herinner me dat ik op een dag thuiskwam van de eerste 

klas van de lagere school, met de mededeling dat ik de slimste 
van de klas was. mijn ouders schrokken zich te pletter. ze hadden 
namelijk verwacht dat ik de laatste van de klas zou zijn doordat hun 
enige referentiekader dat was van een neef, die altijd de laatste van 
de klas was. kritisch beschouwd betekent dat dus dat zij mij tot op 
dat moment hadden behandeld vanuit die beperkte verwachtingen. 
daar kom je rationeel weliswaar overheen – veel respondenten  
vertelden dan ook ‘ik weet ook wel dat het niet zo is’ – maar de  
primaire reflex blijft toch ingegeven vanuit zulke eerste ervaringen.’

u heeft er blijkbaar ook hinder van ondervonden? 
‘eind jaren 70, ik was 30, werd ik wetenschappelijk medewerker 
binnen een vakgroep sociale pedagogiek. de reactie van mijn 
vader was die van trots, omdat ik nu als rijksambtenaar zekerheid 
had. in zekere zin dacht ik er zelf ook zo over. Het doceren en het 
begeleiden van scripties en onderzoek schonk alle voldoening, ik 
voelde mij thuis in de vakgroepen. op een bepaald moment zag ik 
collega’s hoogleraar worden. Vanaf dat moment zag ik dat het er 
op aankomt om het juiste traject uit te zetten, planmatig te werk te 
gaan, om daar te komen waar je ambitie zou moeten liggen. ik heb 
dat niet meteen als negatief ervaren, maar wel er lang een dubbel 
gevoel bij gehad: begrijp ik het niet omdat het typisch Nederlands 
is, of omdat ik uit een ander milieu kom? mij viel ook op dat veel 
collega’s nogal druk waren met allerlei academische rituelen – zit-
tingen, oraties – waar ik het al eens graag liet afweten. dat werd 
ervaren als dat ik er niet echt bij wilde horen. er ging toch een soort 
appèl van uit. dit is het begin geweest van de constatering van 
verschillen in perspectieven. jaren later vormde het de opmaat tot 
mijn promotieonderzoek.’

de huidige generatie studenten lijkt met enige souplesse door het 
leven te stappen. meer ouders zijn hoger opgeleid. ziet u nog  
sociale scheidslijnen? 
‘ja, ik zie ze nog wel degelijk. allochtone studenten zijn altijd 
bescheidener, stralen uit wat ik in mijn onderzoek ook gezien heb, 
namelijk een soort verbazing dat ze er zijn. ook zij hebben last van 
het “bedriegersyndroom” of een gevoel van dat ze er eigenlijk niet 

’als je maar begrijpt hoe het werkt’ 

Sociale afkomst kan  
academici belemmeren  
in carrière
 

Academici uit arbeidersmilieus kunnen het ver schoppen: hoogleraar, chirurg, 

advocaat. Toch blijft het ethos van ‘alleen met hard werken kun je iets bereiken’  

hen aankleven, waardoor ze moeizaam aarden in academische kringen.  

Dr. Mick Matthys, socioloog aan de Universiteit Utrecht, zelf afkomstig uit een 

arbeidersmilieu en dus extra affiniteit met dit fenomeen, deed er onderzoek 

naar. Onder de respondenten bevond zich bijna een kwart tweedekansstudenten. 

Een beminnelijke Matthys: ‘Mensen moeten vooral trouw blijven aan hun eigen 

achtergrond. Als je maar begrijpt hoe het werkt.’ 
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horen, dat ze elk moment door de mand kunnen vallen. maar ook 
nu nog zijn er autochtone studenten uit een lager milieu die veel 
minder dat evidente hebben van “kijk, hier ben ik”, ze zijn ook 
dankbaarder, vinden het niet zo vanzelfsprekend dat je voor hen 
klaar staat, zoals zo vele studenten tegenwoordig. sociale scheids-
lijnen zijn heel divers, ook binnen de grote groep studenten met 
hoog opgeleide ouders. sociaal onderscheid kan je ook zien aan 
de manier waarop ze hun studie percipiëren, maar dat is een lang 
verhaal.’

kwantitatief hebben er weinig respondenten aan het onderzoek 
meegedaan …
‘Na een oproep kreeg ik 200 reacties van mensen die mee wilden 
doen. dat had ik absoluut niet verwacht. een kwalitatief onderzoek 
moet vooral representatief zijn. dat bereik je door diversificatie van 
de groep respondenten en door het optekenen van getuigenissen. 
om diversificatie te garanderen, formuleer je strikte eisen ten aan-
zien van de onderzoeksgroep zoals: studierichtingen alfa, bèta en 
gamma; vader was handarbeider in loondienst; succesvolheid loop-
baan; leeftijdscategorie van 50 tot 65 jaar; man/vrouw. ook heb ik 
een onderverdeling gemaakt in directe, indirecte en tweedekans 
studietrajecten. zo ben ik tot die strikte groep gekomen.’  

Voor de getuigenissen heeft u gekozen voor het diepte-interview. 
kunt u die methode kort toelichten?
‘Vanuit de onderzoeksvraag wilde ik bekijken welke betekenis de 
respondenten gaven aan hun loopbaan, steeds ook bij wisselingen 
en besluiten. ik wilde hen vooral laten vertellen. Het diepte-inter-
view is daartoe het instrument bij uitstek. Het ging me dus niet 
zozeer om feiten, maar om de (contextuele) plaats daarvan in hun 
biografie. ik stond versteld van het gemak en de overtuiging waar-
mee mensen hun verhaal deden. Bij enkelen ben ik zelfs meerdere 
keren geweest.’

die gretigheid van hun kant zegt toch iets over de stelligheid  
van hun ervaring?
‘stuk voor stuk. meerdere respondenten waren geëmotioneerd, 
huilden. Voor hen was het bevrijdend. in mijn boek doe ik uit-
gebreid – anoniem uiteraard – verslag van talloze voorbeelden. 
mensen die buiten de uiteindelijke selectie vielen, betreurden dat 
zij hun verhaal niet konden doen.’ 

Hoe heeft u kunnen waken voor wetenschappelijke distantie? 
‘mijn promotor was daar heel alert op. zo moest ik een objectief 
instrument bedenken op basis waarvan ik de verhalen van de res-
pondenten kon vergelijken met elkaar, om er parallellen en tegen-
spraken in te kunnen benoemen. ik heb daarbij gebruikgemaakt 
van een tiental relevante thema’s die door de literatuur worden 
aangereikt, denk aan: betekenis van de leerkracht, het gezin, mede-
studenten, identiteit, identificatie. dat waren de topics die hoe dan 
ook aan de orde zouden moeten komen tijdens de gesprekken. een 
tweede waarborg was dat ik de opgenomen gesprekken allemaal 
geheel heb laten uittypen, inclusief zuchten, lachen, emoties. daar 
heb ik vervolgens een speciaal computerprogramma op losgelaten, 
waardoor ik alle uitspraken kon coderen en categoriseren – een 
monnikenwerk. Na veel structureringen en herschikkingen ben ik 
zo gaan beschikken over valide onderzoeksdata. daar is ook de 
hoofdstukindeling op gebaseerd.’ 

dragen de uitkomsten niet (opnieuw) bij aan zekere stigmatisering 
van de zogenoemde arbeidersalumni?  
‘Het ligt genuanceerder. aan de ene kant zien wij dat wij moeilijker 
aanhaken, zeg maar een beetje een bijzondere positie innemen, 
maar eigenlijk vinden we het niet zo erg. Van de andere kant hech-
ten wij eraan trouw te blijven aan onszelf, ons milieu. en uiteraard 
ook trouw aan prima eigenschappen als integriteit, loyaliteit en 
solidariteit. we willen ook af van het verondersteld slachtoffer-
gevoel. er zit een vorm van verbijzondering in ons, maar het  
verschil blijft spelen. ook is er herkenning natuurlijk. doordat we 
uit een ander sociaal milieu komen, hebben we geleerd dat er 
meerdere perspectieven op het leven mogelijk zijn. wij kunnen 
vanuit een andere kant naar problemen kijken, naar mogelijk-
heden, openingen.’ 
 
is er vanuit de gehekelde academische hoek niet wat meewarig 
gereageerd? 
‘tja, er is wel gereageerd in termen van: moeten ze er weer  
bijhoren? ook is er een statisticus op de populistische toer gegaan 
om de waarde van diepte-interviews in twijfel te trekken. kijk, ik 
diskwalificeer misschien, maar dat doe ik alleen waar zij het nodig 
vinden zich af te zetten tegenover de andere categorie. Van de pro-
motiecommissie kreeg ik alleen maar instemmende geluiden. ook 
van mijn eigen kring van sociologen, van hoog tot laag: positieve 
reacties. Nogmaals, of je nu uit een hoog of laag milieu afkomstig 
bent, als academicus zou je hoe dan ook kunnen zien dat de sociale 
processen spelen, zoals door mij beschreven, altijd en overal aan-
wezig zijn.’

krijgt uw onderzoek nog een vervolg?
‘men heeft mij gevraagd, waarschijnlijk voor een periode van drie 
jaar, onderzoek te doen naar wat er met allochtone studenten 
tijdens hun eerste jaar aan de universiteit gebeurt. dat zal aan de 
Vu plaatsvinden. daar heeft men met overheidsgeld een speciaal 
introductieprogramma bedacht met daarna een ondersteunings-
traject door buddy’s. maar wat deze studenten meemaken, daar 
weten we niks van. wellicht hebben ze ook andersoortige steun 
nodig, waardoor ze niet gemarginaliseerd worden in hun  
studentenleven. ik zie, ook hier in utrecht, dat ze wel meedoen, dat 
ze rechten of bedrijfskunde studeren. en ook bij hen signaleer ik 
een soort gretigheid om erbij te horen, maar dat kan je natuurlijk 
opbreken.’ 

uw bevindingen zouden ook kunnen gelden voor ou-alumni ... 
‘ik kan er alleen maar hardop over nadenken. ik gebruik graag de 
term professionele identiteit. elementen daarvan zijn: hard werken, 
reflecteren maar ook een zeker tekort aan ambitie. meer specifiek 
hebben zij geen interesse in leidinggevende functies. 

lees verder op pagina 12

tekst: frans Bogaert
Beeld: Norbert waalboer

Centrale onderzoeksvraag: welke betekenis heeft  
het milieu van afkomst voor de identiteit, de beleving 
en inrichting van de levensloop en loopbaan van  
mannen en vrouwen die afkomstig zijn uit lagere  
sociale milieus en die via een universitaire studie 
hogere maatschappelijke posities hebben verworven?
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dieplek van ...de st

Vervolg van pagina 11

zulke academici willen gewoon goed hun werk doen, schitteren op 
professioneel niveau. ik denk dat de ou ook gebaat zou zijn met 
een onderzoek naar hoe deze studenten hun studie beleven en dat 
in aansluiting op wat zij daarvoor hebben gedaan en meegemaakt.’

Bovendien gelden uw bevindingen sterker voor bepaalde  
beroepen …  
‘Vooral voor alfa-beroepen – medisch, juridisch – geldt dat cultu-
rele bagage en kennis van codes belangrijk is. Naarmate er meer 
bèta-elementen in de studies en beroepen zitten, is de kans dat je 
goed terechtkomt navenant groter. daar spelen dubbele bodems 
bijna niet. daar wordt je primair beoordeeld op je kennis en kunde.’
  
werkgevers zouden juist blij moeten zijn met hard werkende  
academici?
‘dat hoor ik ook steeds: geef mij maar die harde werkers, die laten 
zich zeker niet wegblazen. ook dát is klassiek voor mijn doelgroep 
trouwens, die van huis uit heeft meegekregen dat je baas tevre-
den moet zijn. paradoxaal genoeg kregen ze ook mee dat ze enig 
wantrouwen moesten koesteren, want van jouw gretigheid zou wel 
eens misbruik gemaakt kunnen worden. met die dubbelheid zul je 
moeten leren leven.’
 
eigenlijk zijn aanbevelingen niet echt aan de orde … 
‘eigenschappen als loyaliteit en solidariteit zijn prima! wel moet je 

erop bedacht zijn dat die bedreigd kunnen worden. je moet dus 
wel goed weten hoe je overeind blijft. daarom moet je kunnen 
reflecteren op wat er met jou gebeurt, rationaliseren, de evidente 
waarden ervan inzien. ook moet je de neiging onderdrukken die 
(eigen) waarden ondergeschikt te maken, dat moet je zeker niet 
doen. en wellicht wat meer doelen stellen op de wat langere ter-
mijn: waar wil je heen? want ook dat vindt zijn oorsprong in het 
arbeidersmilieu: de overdreven focus op directe zekerheid, geld 
verdienen, een baan. dat vind ik de centrale gedachte van een  
professionele identiteit: reflecteren op jouw sociale context, de  
dialogen waaraan je deelneemt. inzien wat er met jou gebeurt.’ 

mick matthys (65) studeerde sociologie aan de katholieke 
universiteit leuven. rode draad door zijn wetenschappelijke  
carrière vormt zijn interesse voor de betekenis van de sociale en 
culturele context voor de identiteitsontwikkeling. gedurende de 
laatste 10 jaar van zijn loopbaan was hij programmacoördinator 
en universitair docent in het kader van doctoraal- respectievelijk 
masteropleidingen aan de utrechtse school voor Bestuurs- en 
organisatiewetenschap in het kader van tweedekansopleidingen. 
zo kreeg hij tevens te maken met studenten uit lagere sociale 
milieus die bezig waren met een universitaire opleiding. wilt u 
meer weten over het hier besproken onderzoek, ga dan naar:  
website universiteit utrecht > universiteitsbibliotheek > digitale 
proefschriften: ‘doorzetters’. 

u kunt op dit artikel reageren:
– via twitter: ou_modulair
– modulair.redactie@ou.nl
 

Joeri Happel
als het even kan, moet studeren (ook) leuk zijn. sommige studenten hebben daartoe een meer dan gewone studieplek. modulair brengt 
die bijzondere plekken graag in beeld. deze keer de studieplek van joeri Happel (37), student cultuurwetenschappen: ‘mijn bijzondere 
studieplek is steeds ergens anders. ik ben namelijk reisbegeleider en gids en zodoende veel onderweg. de plek kan bijzonder aangenaam 
zijn, of hij voldoet maar met moeite. soms is hij niet te vinden. een bureau in een rustige hotelkamer met uitzicht in een prachtig land, of 
een rumoerig kamertje waar ik op bed moet studeren – my home is where my bed is tonight. soms woon ik prachtig, en soms kan het o zo 
veel beter. op de foto lig ik op een strand in colombia, het parque Nacional de tayrona. Het is niet mijn enige (unieke) plek, daarnaast heb 
ik een bureau met een computer in mijn woonoord praag. Niets bijzonders aan … op die mooie stad na dan.‘

Heeft ook ú een bijzondere studieplek, laat het ons dan weten: modulair.redactie@ou.nl.  
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Sinds de wetswijziging (WHW) in september vorig jaar hebben de 

Studentenraad en de Ondernemingsraad de mogelijkheid gezamen-

lijk op te trekken. Om die nieuwe samenwerking op een vruchtbare 

manier te bekrachtigen, maakten beide gremia nader kennis met 

elkaar tijdens een tweedaagse training in het Duitse Monschau.  

Bij het vergelijken van elkaars agenda’s kon tot grote tevreden- 

heid overlap in onderwerpen worden geconstateerd.

Studentenraad en Onder- 
nemingsraad vinden elkaar  

s t u d e n t e n

studentenraad en ondernemingsraad: stevige basis 
voor samenwerking 

in zelfde agendapunten
Op 1 september 2010 is de nieuwe Wet op het Hoger onderwijs en weten- 

schappen (WHW) in werking getreden. Eerder reeds berichtten wij hierover (zie 

Modulair van 11 juni 2010). Één van de zaken die in de WHW anders geregeld is dan 

in de oude wet, is het stelsel van medezeggenschap. In de oude wet had de Open 

Universiteit een apart hoofdstuk in de wet waarin de medezeggenschap afweek 

van die aan de andere universiteiten. Met de nieuwe WHW is dat gelijkgetrokken. 

De wet geeft een keuzemogelijkheid met betrekking tot de medezeggenschap. Het 

College van bestuur van een universiteit kan er voor kiezen een Universiteitsraad in 

te stellen, bemenst door zowel medewerkers als studenten, dan wel een separate 

Ondernemingsraad en Studentenraad naast elkaar te laten bestaan. In het laatste geval 

regelt de wet wel dat er dan minstens tweemaal een gezamenlijke vergadering is, die 

als zodanig bevoegdheden heeft. Voor die laatste constructie is nu gekozen. 

Omdat de Ondernemingsraad en de Studentenraad aan de Open Universiteit niet 

eerder intensief met elkaar hebben samengewerkt, werd er ten behoeve van een 

vruchtbare samenwerking in de toekomst voor het eerst een gezamenlijke, tweedaagse 

training georganiseerd in het pittoreske Monschau, zo’n 40 km ten zuiden van Aken 

gelegen en daarmee niet ver van Heerlen. Het doel van de gezamenlijke training 

was vooral gelegen in kennismaking met elkaar om van daar uit te bezien hoe 

Studentenraad en Ondernemingsraad gezamenlijk kunnen opereren in het kader van 

de medezeggenschap.

Harmoniemodel
De eerste dag bestond, na de kennismaking en het uitspreken van verwachtingen ten 

aanzien van het programma, uit het formuleren van doelen en strategie van beide 

raden. Daarbij werden natuurlijk de bevoegdheden die de wet de raden toekent – 

daarbij geldt niet alleen de WHW maar ook de Wet op de ondernemingsraden – erin 

betrokken. Ook de werkwijze – hanteer je een conflictmodel of een harmoniemodel – 

kwam aan de orde. Beide raden spraken hun voorkeur uit voor het harmoniemodel om 

zo op een constructieve manier aan de medezeggenschap binnen de Open Universiteit 

vorm te geven. Aan het eind van die eerste dag schoven de voorzitter van het College 

van bestuur, drs. Theo Bovens, en de pas in functie getreden rector magnificus,  

prof. mr. Anja Oskamp aan. Ook hier werd een korte introductieronde gedaan, waarna 

gesproken werd over de toekomstige samenwerking onder het regime van de WHW. 

Stevige basis voor samenwerking 
De tweede dag stond in het teken van het formuleren van thema’s waarmee zowel 

Studentenraad als Ondernemingsraad de komende periode aan de slag willen gaan. 

Opmerkelijk was dat er heel veel overlap bestond tussen de lijstjes met onderwerpen. 

dentenbelangen  st

de studentenraad (sr) is het formele, namens alle  
studenten sprekende medezeggenschapsorgaan.  
de huidige sr telt zeven leden (er zijn negen zetels). 
de leden spreken in diverse samenstellingen mee over  
domeinen zoals: student meer centraal, profilering 
ou, financiën, kwaliteit van het onderwijs, Vlaamse 
studenten. met de recente wijziging van de wHw 
(september 2010) beschikt de studentenraad, in de 
gezamenlijke vergadering met de ondernemingsraad, 
nu over de belangrijke bevoegdheid van instemmings-
recht op het ou-instellingsplan. in modulair spreekt de 
studentenraad steeds op eigen gezag.  

wilt u eens een vergadering bijwonen, bel dan met  
het ambtelijk secretariaat 045-5762737/2215 of mail 
naar studentenraad@ou.nl. wilt u meer weten over de 
sr, ga dan naar studienet > studentenraad.

r
a

a
d

 
Thema’s die aan de orde kwamen, waren zoal: 

kwaliteitszorg, instellingplan (het beleid voor de 

komende jaren), de digitale studie-omgeving en 

de op te starten hbo-opleidingen. Het feit dat er 

veel overlap bestond tussen de lijstje met thema’s 

stemde iedereen tevreden omdat daarmee bleek 

dat er een stevige basis voor samenwerking is. 

Ten slotte werd nog het reglement voor de geza-

menlijke vergadering besproken. Studentenraad 

en Ondernemingsraad hebben beide het gevoel 

dat deze gezamenlijke, intensieve training een 

waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de  

samenwerking in de medezeggenschap zoals  

die de komende jaren gestalte zal krijgen. 

 

Jan van Knippenberg 

Wist je dat … aan het eind van dit jaar de nieuwe 

verkiezingen zijn van de Studentenraad?



modulair 29 april 2011
14 Open Universiteit

de woorden op het planbord in de ruime werkkamer geven de wereld van albert kamper-
mann (1962) goed weer: innovatie, Hrm, employability zijn enkele van de in het oog  
springende termen. samen met zes collega’s – de Business development group – ontwik-
kelt kampermann diensten en producten voor strategisch Human resource management 
(Hrm) en loopbaanmanagement. en dat allemaal in het kader van de missie van de ou: 
een leven-lang-leren. kampermann: ’de huidige economische situatie stelt hoge eisen aan 
bedrijven. maar ook aan de competenties van medewerkers. tegelijkertijd willen we mede-
werkers motiveren om langer en duurzaam door te werken en voortdurend te leren. de 
uitdaging voor arbeidsorganisaties is een balans te vinden tussen de strategische doelstel-
lingen van het bedrijf en de loopbanen van medewerkers. wij helpen ze daarbij.’  

Wethouders
eén van de middelen die de loopbaanuniversiteit daarvoor ontwikkeld heeft, is het  
ervaringsdossier, het eVd, een inmiddels officieel gecertificeerd document dat inzicht geeft 
in iemands talenten en competenties. ‘Via een webapplicatie worden met behulp van door 
ons ontwikkelde testen en methodieken de competenties en talenten onderzocht en in 
kaart gebracht. Vragen als: wie ben ik, waar sta ik, wat ken en kan ik komen aan de orde.’ 
daarnaast wordt er gekeken naar loopbaanoriëntatie en het maken van een ontwikkelings- 
en actieplan. Begeleiding door een e-coach is daarbij mogelijk. ’en mocht blijken dat er een 
discrepantie is tussen iemands ambities en achtergrond dan werken wij een competentie-
gericht opleidingsprogramma op maat uit.’ Het ervaringsdossier werd in het voorjaar van 
2010 uitgebreid getest in een pilot. daaraan werkten zes ex-wethouders – ‘bestuurders van 
wie moeilijk aan te geven is wat ze nu precies kunnen’ – mee, die na de gemeenteraads-
verkiezingen zonder werk kwamen te zitten. ‘we hebben met ze het hele traject doorlopen.  
en het bleek succesvol. enkele vonden al snel een baan.’ Nu is kampermann bezig het eVd 
bij meerdere marktpartijen en overheidsorganisaties onder te brengen. ‘Het  gaat schoor- 
voetend, maar het vertrouwen is er. dat merk je wel. en, misschien is het eVd ook wel 

ekonderz

De Open Universiteit is druk bezig 

met (ook) het ondersteunen van 

arbeidsorganisaties bij de ontwikke-

ling van arrangementen voor de loop-

baan en de professionalisering van 

medewerkers. Onder de vlag van ‘de 

loopbaanuniversiteit’ werd inmiddels 

een aantal strategische allianties 

gesloten met externe organisaties op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en 

employability. Projectmanager is  

dr. Albert Kampermann. ‘Aan het  

eind van het jaar moet er een kennis-

centrum duurzaam doorwerken en 

mobiliteit  zijn.’ 

interessant voor onze ou-studenten. die 
studeren toch vaak met het oog op hun 
loopbaan. daar zou een eVd mooi bij  
passen.’

De enige baan is een loopbaan
een tweede terrein waar kampermann 
en zijn loopbaanuniversiteit druk mee 
is, is Hrm-advisering en dan vooral met 
strategische personeelsplanning. ‘Hier 
verdienen we het meeste geld mee’, zegt 
kampermann. ‘en het is booming.’ centraal 
staat de vraag wat organisaties nu zelf doen 
aan loopbaanmanagement. kampermann 
legt uit: ‘Het draait allemaal om het 
optimaal gebruikmaken van de beschik-
bare talenten. dat  gebeurt veel te weinig. 
organisaties investeren bijvoorbeeld niet in 
mensen ouder dan veertig, terwijl  er straks 
wel langer doorgewerkt moet worden. om 
het beste uit mensen te halen moeten ze 

’Organisaties investeren niet  
in mensen ouder dan veertig,  
terwijl er wel langer doorgewerkt 
moet worden’
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’Mensen langer, met plezier, vitaal 
 aan het werk houden’

in beweging gebracht worden, zodat ze op de goede plek terecht 
komen en het juiste werk doen. je hele leven werken voor één baas 
gaat niet meer op.  steeds meer en steeds vaker zullen loopbanen 
zich over organisaties heen voltrekken. wisseling van functies en 
taken zal steeds vaker voorkomen. de enige baan is een loopbaan. 
de leraar geschiedenis kan straks goed als manager in de zorg ein-
digen.’ 

Richtlijnen voor loopbaanmanagement
dat beeld, mensen in beweging te krijgen, bespreekt kampermann 
en zijn mensen met organisaties. daarin zijn ze geïnteresseerd,  
zo blijkt. meerdere organisaties klopten intussen bij de loopbaan- 
universiteit aan. ‘wij helpen ze een beeld te krijgen van waar ze 
over vijf jaar staan. wat ze dan aan mensen nodig hebben en  
welke competenties daar dan bij horen, kortom een strategisch 
personeelsplan. Veel organisaties blijken dat niet te hebben,  
wonderlijk genoeg. dan is het moeilijk om aan loopbaan- 
management te doen.’ kampermann en collega’s als prof. kluijt-
mans gebruiken een methodiek om toekomstscenario’s op te  
stellen, uitgaande van wat organisaties willen en wat ze kunnen 
beïnvloeden. ‘organisaties komen erachter dat ze veel meer in de 
hand hebben dan ze dachten. uiteindelijk rolt er een plan uit en 
dat geeft richtlijnen voor het loopbaanmanagement.‘
 

‘Wij brengen kennis en mensen bij elkaar 
op het gebied van loopbaanmanagement‘

Kenniscentrum, samen met partners 
Vijf middagen kost het om tot zo’n scenario en personeelsplan 
te komen. daarna  gaat het erom het plan te implementeren en 
gestalte te geven. dat wordt dan ook van de loopbaanuniversiteit 
verwacht, maar: ‘wij zijn geen consultants, maar opleiders. wij zijn 
er om kennis toepasbaar te maken. daarom willen we een ken-
niscentrum oprichten voor duurzaam doorwerken en mobiliteit. 
we zoeken dan de kennis en mensen bij elkaar om organisaties te 
helpen bij hun vragen op het gebied van loopbaanmanagement.‘ 
de loopbaanuniversiteit wil dat samen met een aantal instituti-
onele partners gaan doen. om het zo tot een succes te maken. 
een is het rijksopleidingsinstituut, het opleidingsinstituut voor 
ambtenaren. daar gaan door bezuinigingen de nodige ontslagen 
vallen en is er dus veel behoefte aan specifieke kennis. tweede 
partner is empower limburg, een samenwerkingsverband van 20 
organisaties in limburg, zoals het cBs, uwV en het  academisch 
ziekenhuis maastricht. Naast stakeholder zijn ze de proeftuin voor 
het kenniscentrum. ‘er komt één loopbaancentrum voor die 20 
organisaties. zo kunnen ze personeel onderling uitwisselen, wat de 
mobiliteit vergroot. mocht dus een manager bij het uwV overtallig 
worden, dan is het mogelijk hem met zijn competenties onder te 
brengen bij bijvoorbeeld het academisch ziekenhuis in maastricht. 

samenwerking tussen de organisaties is het sleutelwoord. eind 
van het jaar moet blijken of het aanslaat en het kenniscentrum een 
succes kan worden. zo ja, dan gaan we ons richten op de rest van 
Nederland.’

Duurzaam doorwerken
mooie ambities van een gedreven man. in 1990 begonnen als uni-
versitair docent bij de faculteiten psychologie en management-
wetenschappen en sinds 2008 zijn hart verpand aan de loopbaan-
universiteit. Naast de dienstverlening wordt er in het verlengde 
daarvan het nodige relevante onderzoek gedaan. ‘wat is duurzaam 
doorwerken en mobiliteit? Hoe houd je mensen vitaal? daarnaast 
zijn we in limburg bezig met de stand van zaken met betrekking 
tot het leven-lang-leren als antwoord op organisaties om hun com-
petenties op peil te houden. dat onderzoek loopt nu. eigenlijk 
komt ons werk hier samen in één doelstelling: mensen langer, met 
plezier, vitaal aan het werk houden. dat is onze uitdaging. een 
mooie uitdaging zeker als er straks doorgewerkt moet worden tot 
je 67ste. dan is er veel mobiliteit op de arbeidsmarkt nodig. de 
loopbaanuniversiteit en straks het kenniscentrum zijn daarbij 
onontbeerlijk.’
kampermann denkt niet, in overeenstemming met het voorafgaan-
de, dat zijn loopbaan zal eindigen bij de ou. over tien jaar ziet hij 
zichzelf werken in azië, bij lokale onderwijsprojecten. ‘daar ligt een 
andere passie van mij. ik ben nu al regelmatig in Nepal te vinden 
waar ik meewerk met het opzetten van ontwikkelingsprojecten. 
wie weet ga ik me er over een aantal jaar permanent mee bezig 
houden.’

i n t e r v i e w

tekst: fred meeuwsen     Beeld: Vivian rompelberg

in deze rubriek komt beurtelings een hoogleraar/docent of een scriptiestudent aan 

het woord. onderzoek bij de ou staat vooral in dienst van het onderwijs. Bij onder-

wijstechnologisch onderzoek gaat het om de vernieuwing van het onderwijs. zulk 

onderzoek wordt gedaan bij het centre for learning sciences and technologies 

(e-learning), het ruud de moor centrum (onderwijspraktijk) en het Netherlands 

laboratory for lifelong learning (leven-lang-leren). Bij faculteiten wordt vakgericht 

onderzoek verricht, in samenwerking met de al genoemde onderzoeksafdelingen. 

daarbinnen krijgt ook het afstudeeronderzoek een plek, maar dat kan per faculteit 

verschillen: individueel, groepsopdracht, onderzoekskring, et cetera. Binnen dit 

onderzoeksklimaat van eigen (promotie)onderzoek past tevens een toenemende 

participatie van aio’s en buitenpromovendi.  

Het onderzoek bij de Business development group richt zich momenteel vooral 

op de effecten van leven-lang-leren-initiatieven op de (regionale) arbeidsmarkt in 

limburg. in opdracht van de provincie limburg worden bedrijven, medewerkers, 

onderwijsinstelling en intermediairs bevraagd over hun ervaringen in talrijke  

projecten. uit het onderzoek blijkt dat samenwerken op een turbulente arbeids-

markt het sleutelwoord voor succes wordt. Verder is er nog een grote afstand  

tussen het maatwerk dat voor functiegerichte scholing vereist is versus het aanbod 

van reguliere onderwijsinstellingen. de waarde van kennis en vaardigheden stijgt 

ten opzichte van de waarde van een diploma. 
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In deze rubriek staan (decentrale) 

activiteiten, georganiseerd door 

studentenverenigingen, faculteiten 

of regionaal voorlichters. Voor  

de meest actuele informatie en 

aanmelden, verwijzen wij u naar  

de webpagina’s van uw faculteit, studiecentrum of  

de online Studiecoach op: www.ou.nl.

activiteitenr oster

 M E I

vr 6	 •	 Excursie	naar	de	Vlaamse	vedetten	in	Den	Bosch 
  (suster Bertken, sc utrecht)
za 7	 •	 Dagje	’s	Hertogenbosch	‘Stap	in	de	wereld	van	Jeroen 
  Bosch’ (Homo ludens, sc amsterdam)
	 •	 Rondleiding	James	Ensor,	Den	Haag 
  (zie www.studiecoach.ou.nl)
ma 9	 •	 Stadswandeling	Zaltbommel	en	bezoek	aan	Stadskasteel 
  (utile dulci, sc Nijmegen)
	 •	 Lezing	Anneke	Eenhoorn	over	ADHD	(De	Studiekamer, 
  sc den Haag)
di 10	 •	 Workshop	Stressmanagement	(sc	Eindhoven)
	 •	 Lezing	dr.	Jos	Pouls:		‘Christus	als	Javaanse	prins’ 
  (si-tard, sc parkstad limburg)
wo 11	 •	 Workshop	Mindmappen	1	(sc	Enschede)
	 •	 Filosofieclub:	Ludwig	Wittgenstein	(De	Verlichting, 
  sc eindhoven)
11-18	 •	 Voorjaarsreis	Polen	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
do 12	 •	 Workshop	Presenteren	I	(sc	Groningen)
	 •	 Workshop	Digitaal	Mindmappen	I	(sc	Breda)
vr 13	 •	 Regiodag	Cultuurwetenschappen:	Migratie	(sc	Zwolle)
za 14	 •	 Workshop	Timemanagement	(sc	Leuven)
zo 15	 •	 Dagexcursie:	Maaseik	en	Thorn	(De	Verlichting, 
  sc eindhoven)
ma 16	 •	 Alfred	Kerckhoffs-lezing:	Aad	Meinderts,	directeur 
  letterkundig museum den Haag, over zijn literaire road 
  trip (retor, sc Nijmegen)
	 •	 Poëzieclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
	 •	 Workshop	Infobesitas	(sc	Utrecht)
wo 18	 •	 Muziekclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
	 •	 Poëzie-avond:	gedichten	Christa	Wilke	(Homo	Ludens, 
  sc amsterdam)
do 19	 •	 Leesclub:	Poëziemorgen	(Si-tard,	sc	Parkstad	Limburg)
	 •	 Lezing	Kristel	Richters:	‘Belevingsgerichte	zorg	aan	 
  ouderen met dementie’ (sc enschede)
vr 20	 •	 Dagexcursie:	de	IJssellinie	bij	Deventer 
  (studiecontactgroep enschede)
za 21	 •	 Landelijke	NW-dag	over	Biobrandstoffen 
  zie deze modulair)
ma 23	 •	 Meeting	Point	Psychologie	(sc	Zwolle)

wo 25	 •	 Filosofiegroep	(sc	Emmen)
	 •	 Lezing	dr.	ir.	Birgit	Morlion	en	dr.	ir.	Ann	Ackaert: 
  ‘e-health = een stukje van de puzzel’ (sc gent)
	 •	 Workshop	Geheugentraining	(sc	Almere)
	 •	 Bijeenkomst	mmv	NIP:	‘Werken	als	psycholoog,	het 
  belang van voorsorteren, kwalificeren en registreren.’ 
  (psyreo, sc rotterdam)
do 26	 •	 Workshop	Digitaal	Mindmappen	I	(sc	Alkmaar)
	 •	 Workshop	Motivatie	en	Inspiratie	(sc	Groningen)
	 •	 Kenniscafé:	Astronomie	(sc	Almere)
za 28	 •	 Jaarafsluiting	ValC-hof,	bezoek	aan	twee	ateliers
  (sc Nijmegen)
di 31	 •	 Workshop	MC-tentamentraining	(sc	Rotterdam)
	 •	 Workshop	Feedback	(sc	Zwolle)
	 •	 Mentoraatsavond	Cultuurwetenschappen	(sc	Utrecht)
	 •	 Psychologen	in	Spé	(sc	Parkstad	Limburg)

 J U N I

za 4	 •	 Rondleiding	Archeologie	van	Nederland,	in	Leiden 
  (zie studiecoach)
ma 6	 •	 Afsluiting	studiejaar	met	de	saladeavond 
  (utile dulci, sc Nijmegen)
di 7	 •	 Lezing	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
	 •	 Filmgroep:	Das Weisse Band van michael Haneke 
  (Homo ludens, sc amsterdam)
wo 8	 •	 Workshop	Presenteren	II	(sc	Groningen)
do 9	 •	 Workshop	MC-tentamentraining	(sc	Utrecht)
	 •	 Workshop	Digitaal	Mindmappen	I	(sc	Nijmegen)
	 •	 Workshop	Timemanagement	(sc	Enschede)
	 •	 Literatuurclub:	poëzie	(De	Verlichting,	sc	Eindhoven)
	 •	 Leesclub:	Het hart van de zaak van graham greene 
  (Valc-hof Nijmegen)
wo 15	 •	 Workshop	Infobesitas	(sc	Groningen)
do 16	 •	 Filosofieclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
	 •	 Workshop	Timemanagement	(sc	Alkmaar)
vr 17	 •	 Diploma-uitreiking	(sc	Zwolle)
za 18	 •	 TouW-dag	(sc	Eindhoven)
zo 19	 •	 Museum	de	Zwarte	Tulp:	Een	grote	‘bloemen’show? 
  (Homo ludens, sc amsterdam)
di 21	 •	 Poëzieclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
wo 22	 •	 Lezing	dr.	Jeroen	Vanheste:	leven	en	werk	van 
  dostojevski (sc Nijmegen)
za 25	 •	 Workshop	Mindfulness	I	(sc	Zwolle)
	 •	 Workshop	Stressmanagement	(sc	Utrecht)
	 •	 Jaarafsluiting	in	Gent	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
wo 29	 •	 Filosofiegroep	(sc	Emmen)

 J U l I

zo 3	 •	 Lezing	en	rondleiding:	‘De	gevangentoren	en	de	stads- 
  ontwikeling van Vlissingen (sc Vlissingen)
	 •	 Rondleiding	Van	Abbemuseum	(De	Verlichting, 
  sc eindhoven)
29-31	 •	 Culturele	fietstocht	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
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Nieuw! Met een speciaal thema op Studiecoach biedt de 
Open Universiteit een handreiking aan studenten met 
autisme. Hoewel individueel studeren op afstand duidelijke 
voordelen biedt, is het mogelijk dat in de loop van de tijd 
drempels opdoemen die de vaart en de motivatie wat uit 
het studieproces halen. Op die momenten kun je als student 
direct terecht op de Studiecoach (www.studiecoach.ou.nl) 
onder het kopje ‘autisme’voor concrete tips, herkenbare ver-
halen of het leggen van contact met medestudenten op het 
forum. De tips zijn bijvoorbeeld gericht op het maken van 
tentamens, de start van de studie, het vergemakkelijken van 
groepsbijeenkomsten en het omgaan met de lesstof. Omdat 
vooral het plannen en structureren van de studie voor velen 

een stevige uitdaging blijkt te zijn, wordt het thema 
  aangevuld met tools op het gebied van time- 
   management, mindmappen en de studieplanner.

uit gesprekken met (ervarings)deskundigen blijkt dat 
mensen met autisme om allerlei redenen niet om hulp  

vragen wanneer ze die toch heel goed kunnen gebruiken. we 
hopen daarom dat studiecoach, vanwege de laagdrempelige 
toegang, de studenten waar nodig een zetje geeft om uit een 
studiedip te komen, waardoor leren weer leuk wordt. 

Een beter begrip
een belangrijke tip aan studenten luidt: maak kenbaar dat  
autisme bij jou een rol speelt. mensen met autisme kunnen 
anders denken en anders reageren. Het zijn soms kleine mis- 
verstanden die vervelend kunnen uitwerken. om wederzijds 
begrip te krijgen, is het belangrijk om open te communiceren. 
een student met autisme heeft misschien graag een vaste plek 
bij een groepsbijeenkomst en hoe gemakkelijk is die wens niet in 
te vullen… áls de studiebegeleider op de hoogte is van zijn  
achtergrond en zijn wens. de open universiteit kent ook speciale 
voorzieningen. zo krijgt een student die overgevoelig is voor 
prikkels de mogelijkheid om in een aparte ruimte en alleen  
tentamen te doen. 

Autismevriendelijk-logo
de open universiteit ondersteunt de open 
communicatie en laat dit zien met het blauwe 
autismevriendelijk-logo, dat wordt uitgege-
ven door autisme centraal in gent. autisme 
centraal is een kennis- en ondersteunings-
centrum dat werkt aan positieve beeldvorming 
rond autisme, met activiteiten in België en 
Nederland. Het logo geldt als een intentie-
verklaring en wordt inmiddels in beide landen 
door steeds meer organisaties gevoerd, denk 

aan scholingsinstituten, therapeuten, maar ook ministeries, 
gemeente en theaters.

start en s pport

Study-buddy
Nu het thema over autisme op studiecoach staat, wordt achter de 
schermen verder gewerkt aan aanvullingen. zo zal het forum deze 
zomer verrijkt worden met de optie: ‘ik zoek een study-buddy’. 
study-buddy’s kunnen bij elkaar terecht voor het uitwisselen van 
ervaringen en een luisterend oor. maar hoe vind je als student zo’n 
buddy? met een eenvoudig keuzemenu kunnen studenten aange-
ven dat ze op zoek zijn en op welke manier ze vorm zouden willen 
geven aan het ‘buddy-schap’. in het forumscherm verschijnt een 

button bij hun naam, waardoor ze als mogelijke 
buddy herkenbaar worden voor medestudenten. 

studenten met autisme studeren verspreid over de 
verschillende faculteiten. Van vele tientallen stu-
denten is bij de universiteit bekend dat zij autisme 

hebben. gezien het feit dat mensen met autisme hun problematiek 
vaak liever niet naar buiten brengen, mogen wij aannemen dat het 
werkelijke aantal een stuk hoger ligt. 

Open Universiteit autisme-vriendelijk

Oproep: wil jij jouw verhaal over studeren met autisme met 
medestudenten delen? dat kan via een (animatie)filmpje dat de 
ou met jou maakt. reageer dan op de oproep onder het kopje 
‘autisme in beeld’ op studiecoach. dat is een plek op de site met 
korte filmpjes. je ziet steven bij wie autisme samengaat met een 
uitzonderlijk talent, of iris die de wereld om haar heen zo overwel-
digend vindt door de vele puzzelstukjes waaruit informatie bestaat. 
we zoeken echter ook ervaringsverhalen van ou-studenten, omdat 
die extra kunnen bijdragen aan een gevoel van herkenning en het 
delen van oplossingen voor problemen. 

tekst: ingrid frints / stills: mark Handels 

Studeren = leuk. 
        Vertel mij waarom 
     ook alweer. 
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service en inf rmatie

Studiebegeleiding
de laatste (actuele) informatie over studiebegeleiding vindt 
u steeds op de desbetreffende webpagina van een cursus op 
studienet of het publieke ‘studieaanbod’ op de centrale webpagina 
(www.ou.nl). in dit bericht maken wij studenten alleen attent op 
cursussen waarvan recent wijzigingen zijn opgetreden.
Voor precieze informatie moet u de cursussite zelf raadplegen.  
Het gaat om de volgende cursussen:  
– B03212 organisatiediagnose met variantie- en correlatieanalyse 
– B07212 omgevingsdiagnose met regressie en tijdreeksanalyse 
– B15111 regressie- en tijdreeksanalyse (aV2) 
– B17111 Variantie- en correlatieanalyse 
– B6661c premaster managementwetenschappen 
– c13122 inleiding in de filosofie 
– r37272 inleiding strafrecht 
– s73311 psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie 
– s74311 psychodiagnostiek in de klinische psychologie.

Prijsvraag
op vrijdag 23 september 2011 vindt de 27ste diesviering van 
de open universiteit plaats. thema van deze viering is ‘sociale 
media in het onderwijs’. Naast de reguliere programmaonderde-
len, schrijft de ou een prijsvraag uit voor studenten van de open 
universiteit én voor middelbare scholieren. de twee meest  
interessante inzendingen belonen we tijdens de dies met een  
toepasselijke prijs. 

Blog of youtube
graag horen we van studenten en scholieren originele ideeën over 
hoe je op een vernieuwende manier sociale media kunt inzetten 
in het onderwijs. de bijdrage kan bestaan uit een essay in de vorm 
van een blog van maximaal 2.000 woorden óf een youtube-filmpje 
van maximaal 10 minuten.

Beoordeling
alle inzendingen worden verzameld op de website van de dies: 
www.ou.nl/dies. Vanuit daar kunnen alle blogs en films bekeken 
worden. de ‘rating’ door de publieksjury zorgt voor een uiteinde-
lijke top 10 welke door een deskundige jury wordt beoordeeld.  

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

inschrijving, kosten, procedures en regelgeving.
  –  www.ou.nl/vragen, 24 uur per dag (van daaruit kunt u alsnog een 

mailtje sturen)
 –  045-5762888. maandag 10.00-16.30 uur; dinsdag tot en met 

vrijdag 9.00-16.30 uur.
•		Voor	meer	specifieke vragen – vrijstelling/toelating, eVc, besteladvies, 

studievoortgang, diplomering, studeren met een beperking – kiest u 
eveneens genoemd telefoonnummer; u wordt dan (doorgaans) door-
verbonden met een onderwijsadviseur die nauw 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.

Inlichtingen

de twee beste bijdragen worden op 23 september beloond met een 
mooie, toepasselijke prijs: een ipad.

Gebruik je netwerk
gezien het thema van de diesviering ligt het voor de hand om via 
sociale media aandacht aan deze prijsvraag te schenken. spreek 
dus je netwerk aan via twitter, linked-in, Hyves, facebook etc. om 
iemand te wijzen op deze prijsvraag. je kunt natuurlijk ook je eigen 
inzending op die manier promoten.

Meer weten
alle informatie over de diesviering en de prijsvraag is te vinden op 
www.ou.nl/dies. Vanaf 1 juni kun je je via dat webadres ook inschrij-
ven voor de prijsvraag en zijn daar tevens de voorwaarden te lezen.

Academische zittingen
– 29 april, 16.00 uur:   
 oratie prof. mr. drs. marc Hendrikse (rechtswetenschappen)
– 20 mei, 16.00 uur:  
 oratie prof. mr. anka ernes (rechtswetenschappen)
– 27 mei, 16.00 uur: 
 oratie prof. dr. frans tonnaer (rechtswetenschappen)
– 16 september, 16.00 uur: 
 oratie prof. dr. tinka van Vuuren (managementwetenschappen)
– 23 september, 13.30 uur: dies Natalis  
– 21 oktober, 13.30 uur:  
 oratie prof. dr. marjolein caniëls (managementwetenschappen)
– 28 oktober, 13.30 uur: 
 oratie prof. dr. arco van de Ven (managementwetenschappen)
– 18 november, 16.00 uur:
 oratie prof. dr. jan willem sap (rechtswetenschappen)
– 2 december, 16.00 uur:
 oratie prof. mr. dr. roel mertens (rechtswetenschappen)
– 9 december 16.00 uur:
 oratie prof. dr. emile kolthoff (rechtswetenschappen).
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code cursusnaam geplande vervanging door
  datum uit
  aanbod

B12131 management en ict: een introductie 30-06-2011       
B14111 open module bedrijfskunde 30-06-2011       
B29111 inleiding politicologie 31-01-2012 B29121 politicologie
B46311 enterprise modelling 30-06-2011       
B87323 Bachelorwerkstuk 30-06-2011 B87333 Bachelorscriptie    
B26231 management en ict: informatiestrategie 30-06-2011
 en toepassing       

c06311 Veranderende grenzen. Nationalisme in europa 31-01-2012 c04211 staten, naties en identiteit – europa vanaf circa 1800 
 (1815-1919) (inleiding cultuurgeschiedenis 2)   tot heden (inleiding cultuurgeschiedenis 2)
c07321 Veranderende grenzen. Nationalisme in europa 31-01-2012 c04211 staten, naties en identiteit – europa vanaf circa 1800
 (1919-1989)    tot heden (inleiding cultuurgeschiedenis 2) 
c13211 sociaal-economische geschiedenis 30-06-2011 c13221 sociaal-economische geschiedenis  
c61311 zomerschool cultuurgeschiedenis 30-06-2011       
c10212 Nederland in de 19e en 20e eeuw 30-06-2011 c10222 Nederland in de 19e en 20e eeuw  
c11211 oudheid 31-01-2012 c21211 cultuurgeschiedenis van de oudheid  
 
e32211 financieel management 1 30-06-2011

N02132 Basiscursus scheikunde: van analyse tot synthese 31-01-2012 N47111 scheikunde voor milieuwetenschappen 1 
   N48111 scheikunde voor milieuwetenschappen 2 
N05312 Bodem en milieu 30-06-2011       
N22212 environmental policy in an international context 30-06-2011       
N28212 milieuchemie 30-06-2011       
N37211 risico’s: besluitvorming over veiligheid en milieu 30-06-2011       
N94310 afstudeeropdracht 30-06-2011 N87311 onderzoeksvoorstel msc milieuwetenschappen 
   N87318 afstudeeronderzoek msc milieuwetenschappen

o20431 de praktijk van actief leren 30-06-2011 o50411 Visies op onderwijswetenschappen  
o23411 ontwerpen van onderwijs en opleidingen 30-06-2011 o23421 ontwerpen van onderwijs en opleidingen 
o34211 onderzoekspracticum onderwijskundig 30-06-2011 o34221 onderzoekspracticum onderwijskundig onderzoek 
 onderzoek    

r04252 overeenkomstenrecht 31-08-2011 r04262 overeenkomstenrecht   
r17341 grondrechten 31-08-2011 r17351 grondrechten   
r23211 rechtsgeschiedenis 2 30-06-2011 r23221 rechtsgeschiedenis 2   
r25241 faillissementsrecht 31-01-2012 r25251 failissementsrecht   
r27321 Verzekeringsrecht 31-08-2011 r27331 Verzekeringsrecht   
r28221 rechtsfilosofie 30-06-2011 r28231 rechtsfilosofie   
r30352 Belastingrecht 01-09-2011 r30362 Belastingrecht    
r35251 aansprakelijkheidsrecht 31-01-2012 r35261 aansprakelijkheidsrecht   
r45352 regelgeving 31-08-2011 r45362 regelgeving    
r46331 procesrechten 31-08-2011 r46341 procesrechten    
r65321 jeugdstraf(proces)recht 31-08-2011 r29312 jeugdrecht    
r66322 strafrechtelijk bewijs 31-08-2011 r66332 strafrechtelijk bewijs    
 
t01331 ontwerpen van mens-machine-interactie 01-04-2012 t01341 ontwerpen van mens-machine-interactie 
t07341 software engineering 01-01-2012 t07351 software engineering   
t08321 methodologie van informatiesysteem- 30-06-2011
 ontwikkeling       
t32121 context van informatica 30-06-2011 t03211 context van informatica   
t14151 databases 31-12-2011 t14161 databases    
t19321 artificial intelligence for games 30-06-2011       
t19821 artificial intelligence for games 30-06-2011       
t22311 talen en ontleders 31-08-2011 t22321 formele talen en automaten   
t25311 topics in communicatietechnologie 30-06-2011       
t27221 Besturingssystemen 31-12-2011 t27231 Besturingssystemen   
t36311 capita selecta thema 2 30-06-2011       
t37111 model-driven development 30-06-2011 t37121 model-driven development   
t45231 inrichten en beheren van ict 30-06-2011 t45241 inrichten en beheren van ict   
t53321 Verdiepingsopdrachten master 1 30-06-2011 t53331 Verdiepingsopdrachten master cs
t54321 Verdiepingsopdrachten master 2 30-06-2011

Overzicht stopgezette cursussen 2011-2012

Hieronder het overzicht van de cursussen die voor het academisch jaar 2011-2012 uit het aanbod worden genomen. 
in de volgende modulair wordt dit schema herhaald, inclusief informatie over de laatste tentamendata van de cursussen die worden  
stopgezet en de geplande verschijningsdatum van de vervangende cursussen (indien van toepassing).
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p  st uit vlaanderen

De Open Universiteit telt zes studiecentra in Vlaanderen, alle gehuis-

vest binnen reguliere universiteiten. Deze studiecentra genieten gerin-

ge bekendheid in Vlaanderen. Maar ook bezien van Nederlandse kant 

liggen ze ver weg. Reden voor Modulair eens nader kennis te maken 

met studiecentrum leuven, de beide consulenten Barbara Schoofs en 

Sarah Verlinden. De roep om meer bekendheid ligt, naast het noemen 

van andere knelpunten, voren op hun tong: ‘Tegenwoordig moet je je 

echt een plaatsje in de media weten te verwerven.’

Consulenten studiecentrum leuven: 
‘Bekendheid én herkenbaarheid essentieel’
Het lijkt een gewoon gebouwtje, ergens verscholen tussen de 
bomen in de natuur in leuven. Het laatste gebouw achter de 
campus, en naast het innovatie- en incubatiecentrum van de 
katholieke universiteit (k.u.) leuven herbergt echter niet alleen de 
dienst media en leren van de k.u., maar óók het ou-studiecentrum 
leuven. in navolging van de Britse open university sloten de open 
universiteit en de Vlaamse interuniversitaire raad (destijds) een 
samenwerkingsovereenkomst voor open afstandsonderwijs. dit 
biedt Vlaamse studenten de kans om onder Vlaamse begeleiding 
het Nederlandse aanbod te volgen van de ou.

Het afstandsonderwijs van de ou krijgt een menselijke maat als je 
het studiecentrum van de ou-leuven binnenloopt. een kennisma-
kingsgesprek met de consulenten Barbara schoofs (rechts op foto)
en sarah Verlinden (links) is ook een prima manier om de sfeer 
van academisch onderwijs te leren kennen. Barbara en sarah zijn 
het cement en de smeerolie van studiecentrum leuven. de even 
sympathieke als gedreven vakvrouwen weten van de hoed en de 
rand als het gaat om zaken als studiekeuze, kosten, studiebeurs, 

opleidingscheques, promotieonderzoeken, gelijkschakeling van 
diploma’s en de waarde van een ou-diploma op de arbeidsmarkt. 

met deze brede waaier zou je geregeld een kleine stormloop in het 
ou-studiecentrum verwachten. maar, zoals Bredero al wist: ‘t kan 
verkeren. Naast de studentenraad (alle leden studeren cultuurwe-
tenschappen) lokt het studiecentrum leuven wekelijks gemiddeld 
vijf studenten. fysiek welteverstaan! de online communicatie en de 
telefonische contacten bedragen een veelvoud. ‘mensen die over-
wegen om te gaan studeren, oriënteren zich tegenwoordig eerst 
heel goed via internet. pas daarna komen ze met gerichte vragen 
naar ons. mensen die cursussen komen inkijken, zijn overigens 
vooral geïnteresseerd in de papieren studiegids. de cd-rom-versie 
vindt nagenoeg geen aftrek. Bij zittende studenten zie je een soort-
gelijk patroon. met 200 studenten zijn we daarbij ook een van de 
kleinere studiecentra in Vlaanderen. dat is eigenlijk al jaren zo. ook 
toen het studiecentrum nog in hartje leuven was gevestigd, lagen 
de aantallen niet spectaculair hoger.’ 

Hoe sterk is het imago van de ou in Vlaanderen? 
‘Nou, minder sterk dan in Nederland. daarvoor is niet echt één  
specifieke reden. er zijn eerder meerdere oorzaken te duiden. de 
(zes) ou-studiecentra in Vlaanderen werken nauw samen, maar 
we zijn als gezicht en qua herkenbaarheid deels verankerd met 
de samenwerkende reguliere Vlaamse universiteiten, zoals hier in 
leuven de k.u. we hebben bijvoorbeeld een heel andere website, 
zelfs qua kleur, die van de k.u. is blauw en die van de ou rood, dat 
bevordert de herkenbaarheid niet. in Vlaanderen maken we ook 
niet echt onderdeel uit van het all-over marketingplan van de ou. 
dat ervaren we toch als een gemis.’

wat kunnen jullie daaraan zelf bijdragen? 
‘we organiseren tweemaal per jaar open dagen, presenteren ons 
op infobeurzen en profileren de ou en het studiecentrum via 
advertenties in lokale media, zoals huis-aan-huis bladen. ook  
proberen we regelmatig free publicity te genereren. Hoewel de ou 
qua niveau en inhoud van cursussen en opleidingen echt top is, 
is dat niet altijd even gemakkelijk. goede wijn behoeft geen krans 
is de leuze van vroeger. tegenwoordig echter moet je je echt een 
plaatsje in de media weten te verwerven.’  
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Studietips: timemanagement
In deze rubriek geven regionaal voorlichters Gijske Meijerink en Eva von 

Stockhausen (beiden regio Randstad) advies over hoe je meer generieke 

studievaardigheden – zoals concentratie, planning, tentamen doen – op 

succesvolle wijze kunt ontwikkelen. Deze keer: timemanagement. 

illusioné’ kunnen opstellen: je rekent dan 
van het eind naar voren. stel je bent nu 
dertig en je wilt voor je vijftigste een aantal 
zaken op gebied van werk, studie en privé-
leven bereikt hebben. dan heb je nog twin-
tig jaar om deze doelen te verwezenlijken. 
maak dan een plan en stel daarbij de nodige 
deadlines vast. 

Houd een logboek bij: om een goed plan 
te kunnen opstellen, is het belangrijk om te 
weten wat jouw tijdvreters zijn. daar kun 
je achter komen door bijvoorbeeld in een 
weekschema of maandschema met kleuren 
aan te geven waar je je tijd aan besteedt. al 
gauw wordt duidelijk hoeveel uur je daad-
werkelijk bezig bent met werk, studie of 
vrije tijd. kloppen deze zaken wel, is dit wat 
je precies voor ogen hebt? Noteer eens niet 
alleen de tijd die je besteedt aan de diverse 
onderdelen, maar ook het resultaat van je 
tijdsinvestering. zo haal je de niet-zinvolle 
en niet-effectieve tijdsbestedingen er uit!

Studeer je eigenlijk wel slim? misschien 

kun je wel veel productiever studeren door 
ook zaken die direct met het studeren te 
maken hebben, beter te organiseren. al 
direct toe te passen zijn het uitschakelen 
van je e-mail pop up, telefoon en het stu-
deren achter een opgeruimd bureau. al 
eerder gaven we hierover aan dat je dan 12 
procent productiever bent. daarnaast kun je 
denken aan gebruik van bepaalde technie-
ken zoals mindmappen, snellezen en geheu-
gen verbeteren. als je weet hoe je hersenen 
werken, kun je niet alleen meer uit je herse-
nen halen maar ook effectiever met je tijd 
omgaan. op gebied van brainmanagement 
geeft de open universiteit diverse trainin-
gen en workshops.     

Een plan is een droom met een deadline: 
met andere woorden als je jezelf goed orga-
niseert, een goede planning maakt en je er 
aan houdt, maak je van je studie misschien 
wel een droom die uitkomt! 

kijk voor meer informatie over timemanagement, 
andere studietips of parallelle workshops op: 
www.studiecoach.ou.nl.  

guido thijs legt op studiecoach uit dat de 
kunst van timemanagement een kwestie is 
van organiseren: keiharde deadlines stellen 
én jezelf klemzetten. Hij illustreert dit door 
de ‘droom’ en het ‘plan’ tegenover elkaar 
te zetten. Hij ziet een droom als: een plan 
zonder deadline. een plan als: een droom 
met deadline.  

Organiseer jezelf: je wilt zo graag opschie-
ten met de studie, maar allerlei zaken hou-
den je tegen. je hebt het druk op je werk, je 
hebt vergaderingen, je sportclub, misschien 
wel bestuurwerk, daarnaast een gezin, soci-
ale contacten. de tijd glipt uit je handen 
vandaan. maar tijd kun je niet tegenhouden 
en ook niet organiseren, je kunt alleen jezelf 
managen en daartoe moet je duidelijk zijn 
en eerst een aantal zaken op orde krijgen. 
 
Curriculum illusioné: begin met vragen 
aan jezelf te stellen zoals: wat wil ik berei-
ken, wat wil ik als eerste bereiken en wan-
neer ga ik wat doen? om dat duidelijk te 
krijgen, zou je bijvoorbeeld een ‘curriculum 

st uit vlaanderen

tekst: ton reijnaerts
Beeld: karel rondou

wat zijn voor studenten redenen om niet voor de ou-leuven 
te kiezen? 
‘in restauranttermen: de kwaliteit en het aanbod van eten bedraagt 
vijf sterren. ook op het gebied van bediening proberen we dat 
niveau hier waar te maken. struikelblokken zijn vooralsnog het 
imago en de bekendheid van de ou in Vlaanderen, en de gelijk-
waardigheid van het ou-diploma – bij bijvoorbeeld psychologie 
en rechtsgeleerdheid moet je na afronding van je master nog een 
extra jaar succesvol afronden op een reguliere Belgische univer-
siteit om een in België erkend masterdiploma te behalen. en ten 
slotte de studiekosten. studeren aan een reguliere universiteit aan 
Vlaanderen is gewoonweg een stuk goedkoper.’

maar het volgen van regulier dagonderwijs is ook niet voor  
iedereen weggelegd?
‘Voor die mensen is de ou inderdaad een voortreffelijk alternatief. 
werknemers in Vlaanderen kunnen ook opleidingscheques kopen. 
dan betaal je effectief 145 euro voor een inschrijving, die regulier 
270 euro kost. en dan is er ook nog de prestatiebonus die kan  
oplopen tot een korting van 115 euro. kortom redenen genoeg  
om eens binnen te lopen bij ons studiecentrum om je nader te 
informeren over de mogelijkheden.’  

sinds 1984 bestaat er een samenwerkingsverband tussen de 
ou Nederland en de katholieke universiteit (k.u.) leuven in 
Vlaams Brabant, de oudste katholieke universiteit ter wereld 
(1425). Vanaf 1936 worden daar de meeste vakken in het 
Nederlands gegeven. Het ou-studiecentrum is gehuisvest in 
een van de gebouwen van de k.u., gelegen aan de kapeldreef 
62 (Heverlee). er is ruime, gratis parkeergelegenheid, maar het 
studiecentrum is ook per openbaar vervoer prima bereikbaar. 
in het studiecentrum werken twee studieconsulenten en een 
administratief medewerkster. er zijn zo’n 200 studenten verbon-
den aan het studiecentrum. Voor de wekelijkse tentamensessies 
wordt gebruikgemaakt van de tentamenlokalen van de k.u. 
studenten kunnen er tevens terecht voor lunch en bibliotheek. 
Het studiecentrum is op maandag van 11.00 tot 20.30 uur, en 
op donderdag van 11.00 tot 19.00 uur geopend. Het studie-
centrum organiseert ook introductiebijeenkomsten. raadpleeg 
de website: info@ou.kuleuven.be of bel: +3216328210. open 
dagen, nog gedurende dit studiejaar, zijn op 9 en 14 juni. 
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Op donderdag 14 april vond op de Heerlense campus wederom een onderwijscolloquium ‘Verhogen van 

studiesucces’ plaats, in het kader van het instellingsbrede project Student meer centraal. Zo doen faculteiten 

er alles aan om (nog) scherper zicht te krijgen op het studiegedrag en vooral hoe daarbij (mee) te sturen 

op resultaat. Tijdens het colloquium demonstreren faculteiten hun eigen verbetervoorstellen opdat ook 

andere faculteiten ze (deels) kunnen adopteren. Eén zo’n project is ‘Voortgang van scriptiestudenten 

managementwetenschappen’.  

Begin vroegtijdig met reflectie  
op scriptieonderwerp
sinds de komst van internet heeft de open 
universiteit onophoudelijk (extra) geïnves-
teerd in het faciliteren van de (afstands-) 
studie, denk aan webuitingen als de leerom-
geving studienet, studiecoach en de facul-
taire websites. parallel hieraan namen de 
begeleidingsbijeenkomsten in de studie-
centra af. maar niet iedere student kan uit 
de voeten met de relatieve vrijheid van  
studeren, met als gevolg dat de studie niet 
wil vlotten zoals aanvankelijk verwacht. 
tegelijkertijd nopen de strenge accredita-
tie-eisen, het politieke appèl op prestaties 
en terugkerende bezuinigingen de ou tot 
kritische reflectie op rendement, behoud en 
doorstroom. tegen de achtergrond van een 
alleszins omvangrijke populatie van zo’n 
26.000 studenten is het dus zaak iedere  
serieuze student naar de eindstreep te voe-
ren. met de start van het project ‘student 
meer centraal’ (2009) lijkt er een kentering 
in het generieke denken opgetreden: facul-
teiten willen meer zicht op de amorfe en 
heterogene groep studenten die om ver-
schillende motieven studeren en aldus ook 
verschillen in studiegedrag. illustratief voor 
die toenemende monitoring zijn deelprojec-
ten als ‘studentdossier’, ‘bachelormentoraat’ 
of ‘struikelvakken’. uit de tijdens het collo-
quium gepresenteerde projecten lichten we 
deze keer het project ‘Voortgang van scrip-
tiestudenten’ van de faculteit management- 
wetenschappen, niet in de laatste plaats 
omdat (scriptie)studenten van álle facultei-
ten er hun voordeel mee kunnen doen. zo 
vraagt universitair hoofddocent dr. kees 
gelderman, die samen met drs. rieny van 
den munckhof (marketing, communicatie 
en sales) onderzoek deed naar de voort-
gangsproblemen, aandacht voor de belang-
rijkste aanbevelingen. om te beginnen voor 
wat studenten zelf al kunnen doen: vooraf, 
bij de start en tijdens het scriptietraject. 

Voorfase
– Begin tijdig met na te denken over een 
onderwerp. zoek contact met studenten die 
aan het einde van de scriptie zijn beland of 

die de scriptie hebben afgerond, ervarings-
deskundigen aldus. 
– zoek ook al eens contact met een scriptie-
begeleider om mogelijkheden te verkennen. 
– een slechte voorbereiding heeft invloed 
op de doorlooptijden. onderzoeksvaardig-
heden zijn belangrijk. zijn er deficiënties, 
probeer die zelf tijdig te signaleren en te 
dichten. 
– zorg ook dat de omstandigheden opti-
maal zijn. Bijna alle studenten hebben een 
drukke baan en drukke levens. zo zijn er 
omstandigheden die niet bevorderlijk zijn 
voor een goede start: periodes van reorga-
nisaties of inwerken in een nieuwe baan.  
en uiteraard kunnen zich privé omstandig-
heden voordoen die helemaal niet (goed) 
zijn te plannen: ziektes, relatieproblemen, 
sterfgevallen. anderszins kunnen bepaalde 
zaken misschien worden uitgesteld: verbou-
wingen, verhuizingen, hobby’s. afstudeer-
onderzoek vraagt tijd, energie en een lange 
adem. Het is volstrekt anders dan een  
cursus volgen. 

Start
– Vraag direct bij de start van het afstudeer-
traject een intake- c.q. kennismakingsge-
sprek aan met de scriptiebegeleider waarin 
wederzijdse verwachtingen en vragen wor-
den geëxpliciteerd. juist in de opstartfase is 
het belangrijk dat er geen misverstanden 
ontstaan en dat de communicatielijnen kort 
en helder zijn.  
– maak in overleg met de begeleider een 
planning, dat geeft student én begeleider 
houvast over alle activiteiten gedurende het 
afstudeertraject. denk aan de volgende 
hoofdonderdelen: maken scriptieplan (pro-
bleemstelling, methode van onderzoek), 
verrichten literatuuronderzoek, opzetten 
empirisch onderzoek, gegevens verzamelen, 
resultaten analyseren en interpreteren 
(afschrijven scriptie). uit het onderzoek 
blijkt dat studenten die een planning 
maken, minder problemen met de voort-
gang hebben dan studenten zonder plan-
ning.

– in die planning zullen ook concrete 
afspraken moeten worden gemaakt over de 
gewenste manier van aansturen en begelei-
den, alsook over de frequentie en momen-
ten van contact. uit het onderzoek blijkt dat 
begeleiders én studenten niet altijd (tijdig) 
contact met elkaar opnemen als het even 
wat minder gaat.
– Veel studenten hebben vooral in de 
beginfase (extra) ondersteuning nodig, wat 
meer tijd kost dan verwacht. een goed 
begin is het halve werk! 
 
Tijdens het scriptietraject
– wacht niet te lang met hulp vragen als er 
problemen zijn. een groot deel van de tota-
le doorlooptijd bestaat uit ‘wachten’, soms 
omdat het niet anders kan, soms ook omdat 
men aarzelt om hulp in te schakelen.
– Begeleiders geven niet altijd even duide-
lijke en concrete aanwijzingen. als je iets 
niet begrijpt, vraag dan net zo lang door tot 
het (jou) duidelijk is wat de bedoeling is. 
accepteer niet dat een begeleider alleen 
maar zegt ‘dat iets niet goed is’ maar infor-
meer ‘waarom het niet goed is?’ en ‘hoe het 
beter zou kunnen?’
– Verwacht niet dat medestudenten in 
afstudeerkringen de begeleiding deels kun-
nen overnemen. studenten kunnen elkaar 
motiveren, goede tips geven, maar het is de 
begeleider die begeleidt (en beoordeelt).
– Het scriptietraject wordt soms als (te) vrij-
blijvend ervaren. er zijn geen harde dead-
lines en er is vaak geen stok achter de deur. 
als een student weet dat dit voor hem/haar 
wel werkt, dan is het (nood)zaak om deze 
elementen in het scriptietraject in te  
bouwen.

Meer informatie over het scriptietraject is (ook) 
te vinden op:
– Studienet (www.ou.nl/studienet) op de facul- 
taire tab managementwetenschappen onder 
‘scriptie’ klikken op ‘Handleiding afstudeer- 
traject managementwetenschappen’ (open  
community).
– Studiecoach (www.ou.nl/studiecoach) voor 
generieke vaardigheden als snellezen, mindmap-
pen, schrijven, geheugentraining, wetenschappe-
lijke informatie zoeken of timemanagement.

tekst: frans Bogaert
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nderwijs
CUlTUURWE TENSCHAPPEN

www.ou.nl/cultuurwetenschappen

Bachelor afsluiten met tweedegraads bevoegdheid  
geschiedenis of Nederlands

Nieuw bij Cultuurwetenschappen:  
de educatieve minor
Zogeheten educatieve minors kunnen bijdragen aan het terugdringen 

van het lerarentekort. Voor de faculteit Cultuurwetenschappen tevens 

een mogelijkheid om zich breder te profileren. Van de NVAO kreeg de 

faculteit toestemming om met ingang van het academisch jaar 2011-

2012 educatieve minors Geschiedenis en Nederlands aan te bieden. 

Daartoe vervalt in de postpropedeuse uiteraard wel de keuzevrijheid  

in vakken. 

in september 2010 kreeg de faculteit cw van de Nederlands-Vlaamse accreditatie organi-
satie (NVao) toestemming een zogenaamde educatieve minor te gaan aanbieden voor de 
schoolvakken geschiedenis en Nederlands. de educatieve minor werd aan het begin van 
het academisch jaar 2009-2010 geïntroduceerd door de toenmalige staatssecretaris van 
onderwijs marja van Bijsterveldt (thans minister) en beoogt het tekort aan (bevoegde) 
leraren in het voortgezet onderwijs terug te dringen. studenten kregen voortaan de moge-
lijkheid in hun universitaire bacheloropleiding (180 studiepunten) een minor op te nemen 
van 30 studiepunten, waarmee zij een tweedegraads bevoegdheid behalen in het vak dat 
zij studeren. talrijke reguliere universiteiten boden de educatieve minors per direct aan, in 
alle gevallen opleidingen waarvoor de relatie universitaire studie   schoolvak voor ieder-
een duidelijk was, zoals wiskunde, Nederlands, aardrijkskunde, biologie en moderne talen. 
meteen ook was er van de kant van de studenten flinke belangstelling. 

Bij CW iets gecompliceerder
Voor onze opleiding algemene cultuurwetenschappen, waar de link met een schoolvak 
niet direct aanwezig is, lag het aanbieden van een educatieve minor gecompliceerder. 
toch heeft de faculteit zich (samen met een aantal andere, soortgelijke brede opleidin-
gen van andere universiteiten) van meet af aan ingespannen om ook toestemming te 
krijgen voor het aanbieden van educatieve minors, en dan met name voor geschiedenis 
en Nederlands. zij had daarvoor goede argumenten. al heel wat jaren heeft de faculteit 
afspraken met de lerarenopleiding van de radboud universiteit, die het voor master-
studenten algemene cultuurwetenschappen mogelijk maken een eerstegraads les-
bevoegdheid te verkrijgen voor geschiedenis en kunstgeschiedenis/ckV. Voorwaarde is 
dat studenten hun bachelor- en masterstudie inhoudelijk op deze vakken afstemmen. om 
de inhoudelijke deficiëntie bij geschiedenis weg te werken, biedt de faculteit voor dit doel 
zelfs een ‘aanvullingstraject geschiedenis’ aan. 

Verzoek NVAO gehonoreerd
op basis van deze ervaring, en omdat de faculteit voor de verwezenlijking van de  
educatieve minors ook een beroep kon doen op de expertise die binnen de ou op het 
gebied van het voortgezet onderwijs aanwezig is – ruud de moor centrum (rdmc) en 
onderwijswetenschappen – zegde de NVao toe een aanvraag in behandeling te zullen 
nemen. Vervolgens is in de loop van 2010 onder leiding van decaan prof. dr. jaap van 
marle een aanvraag geschreven, die door het college van bestuur (cvB) is ingediend bij  
de NVao. die aanvraag is door vertegenwoordigers van de faculteit, het rdmc en cvB voor 
de NVao toegelicht en verdedigd. de inspanningen bleken niet voor niets: in september 
2010 werd toestemming verkregen om met ingang van het academisch jaar 2011-2012 
educatieve minors geschiedenis en Nederlands aan te bieden.

Eigen studieprogramma
wat betekent het nou als je een tweedegraads bevoegdheid voor Nederlands of 
geschiedenis wilt halen op basis van de bachelor algemene cultuurwetenschappen? 

de propedeuse is inhoudelijk geheel gelijk aan 
de reguliere ‘gewone’ variant van de bachelor-
opleiding. in de postpropedeuse echter vervalt 
de grote keuzevrijheid als je gaat voor een 
tweedegraads bevoegdheid geschiedenis of 
Nederlands. Van de 28 modulen van de post-
propedeuse gaan er 10 op aan een verplicht 
inhoudelijk pakket van geschiedenis-cursussen, 
of van cursussen letterkunde, taalkunde en taal-
beheersing (Nederlands). Voor een lesbevoegd-
heid dien je immers de nodige inhoudelijke 
bagage mee te brengen. Het inhoudelijk pakket 
voor geschiedenis wordt al met ingang van 
2011-2012 aangeboden, aan 6 geheel nieuwe 
modulen voor Nederlands wordt nog geschre-
ven. zij zullen beschikbaar zijn vanaf het acade-
misch jaar 2012-2013. de inhoudelijke speciali-
satie in de postpropedeuse strekt zich ook uit tot 
de keuze van het onderwerp voor de scriptie (3 
modulen), die de bacheloropleiding afsluit. Hier 
moet je verplicht kiezen voor een historisch of 
letterkundig onderwerp. 

maar voordat je aan de scriptie begint, doe je 
eerst de cursussen van de educatieve minor. die 
bestaat uit zeven modulen (30,1 studiepunten):
– onderwijswetenschap (o17311)
– kennis van leren en onderwijzen (c46311)
– kennis van de leerling (c47211)
– Vakdidactiek geschiedenis/Nederlands 
 (c30211/c31211)
– Vakdidactische stage geschiedenis/Nederlands 
 (3 modulen) (c62313/c63313).

drie modulen van de educatieve minor kunnen 
gekenschetst worden als ‘algemene didactiek’, 
‘pedagogiek’ en ‘onderwijswetenschappen’. 
ze zijn voor de schoolvakken geschiedenis en 
Nederlands gelijk en staan vanaf het academisch 
jaar 2011-2012 in de studiegids. in de cursus 
onderwijswetenschap gaat het om de context 
van het onderwijs (maatschappij en overheids-
beleid), schoolorganisatie, het beïnvloeden van 
leerprocessen, het ontwerpen van leeromge-
vingen, ict in het onderwijs en toetsen. Bij de 
cursus kennis van leren en onderwijzen maak je 
kennis met opvattingen over wat leren is en hoe 
leerprocessen verlopen. diverse onderwijsvisies 
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op leren en instructie passeren de revue. ook leer je 
gericht zelf onderwijs te ontwerpen. Belangrijke aspec-
ten zijn verder curriculumtheorie en verschillen tussen 
leerlingen. de cursus kennis van de leerling tenslotte 
zoomt in op alle aspecten van de leeftijdsgroep van 
12-16-jarigen, die van belang zijn voor het werken met 
pubers en adolescenten.
 
de andere vier modulen van de educatieve minor betref-
fen de vakdidactiek van geschiedenis of Nederlands 
(1 module) en de vakdidactische stage op een middel-
bare school (3 modulen). Voor deze cursussen zal pas 
vanaf het academisch jaar 2012-2013 kunnen worden 
ingeschreven. om de vakdidactische stages mogelijk te 
maken voor studenten van de open universiteit, heeft de 
faculteit cultuurwetenschappen met verschillende uni-
versitaire lerarenopleidingen nu al afspraken gemaakt. 
de insteek is dat cw-studenten gebruik kunnen maken 
van de contacten die de lerarenopleidingen met middel-
bare scholen hebben. op die manier zal het mogelijk zijn 
onder ervaren begeleiding stage te lopen bij een school 
in de regio waar je woont. 

de modulen van de educatieve minor worden onder-
gebracht in de vrije ruimte van de bachelor. deze is 
daardoor meteen gevuld. wie voor de vrije ruimte een 
vrijstelling heeft verkregen op basis van een vroegere 
opleiding, zal daarvan moeten afzien. anders kan de 
educatieve minor niet worden ondergebracht in zijn pro-
gramma. Het inhoudelijk blok, de educatieve minor en 
de bachelorscriptie nemen samen 20 van de 28 modulen 
van de postpropedeuse voor hun rekening. de reste-
rende 8 modulen zijn voor 2 verplichte vaardigheidscur-
sussen en 6 modulen die met cursussen uit de gebonden 
keuze van de opleiding algemene cultuurwetenschap-
pen mogen worden gevuld. je mag kiezen uit het aan-
bod van 2 van de 3 resterende cw-disciplines. ook een 
keuze voor een zomerschool geschiedenis of letterkun-
de, of voor de ‘algemene cw-cursussen’ is mogelijk.

Op naar eerstegraads bevoegdheid 
Na het behalen van de bachelor met de educatieve 
minor geschiedenis of Nederlands kun je je studie voort-
zetten met de master kunst- en cultuurwetenschappen. 
Vul je ook deze weer inhoudelijk in met de disciplines 
cultuurgeschiedenis dan wel letterkunde, dan kun je na 
afronding van de master kiezen voor een postmaster 
pedagogisch-didactische opleiding die opleidt tot een 
eerstegraads bevoegdheid. zo’n opleiding wordt door de 
ou niet aangeboden. Hoe de reeds behaalde educatieve 
minor verdisconteerd wordt in het programma van deze 
postmaster, hangt af van de regeling die de lerarenoplei-
ding van de universiteit van je keuze hanteert. informeer 
jezelf goed van tevoren. 

paul van den Boorn
opleidingsmanager cultuurwetenschappen

Na de succesvolle tolstoj-avond van vorig jaar vindt 
op woensdag 22 juni opnieuw een literair-filosofische 
filmavond plaats voor studenten cultuurwetenschap-
pen. ditmaal staat de schrijver dostojevski centraal. 
dr. jeroen Vanheste, docent filosofie bij de faculteit, 
verzorgt een lezing waarin hij ingaat op het leven en werk van dostojevski en 
op diens visie op de moderne mens. aan de hand van romanpersonages als ivan 
karamazov (De Gebroeders Karamazov), stavrogin en kirilov (Boze Geesten) en 
raskolnikov (Misdaad en Straf) wordt besproken hoe dostojevski zijn formidabele 
inzicht in de menselijke ziel – Nietzsche noemde hem ‘de grootste psycholoog  
uit de wereldliteratuur’ – combineert met een visie op de moderne materialisti-
sche en atheïstische samenleving. aansluitend aan de lezing wordt een 
(vrij onbekende maar zeer geslaagde) recente verfilming van dostojevski’s roman 
Misdaad en Straf vertoond. 

Programma
18.30-19.00  ontvangst in café VillaluX (oranjesingel 42, Nijmegen)
19.00-20.00  lezing leven en werk dostojevski
20.00-20.15  korte pauze
20.15-21.45  filmvertoning crime and punishment (in zaal VillaluX 2)
21.45           Napraten, drankje in café 

aanmelden voor deze avond kan via het secretariaat van de faculteit (secreta-
riaat.cultuurwetenschappen@ou.nl). de kosten voor deelname bedragen 12,50 
euro per persoon. dit bedrag dient uiterlijk een week tevoren overgemaakt te 
worden op gironummer 4116553 t.n.v. de open universiteit te Heerlen, onder 
vermelding van ‘52300/filmavond’. deelnemers ontvangen een exemplaar van 
het door de spreker geschreven uitvoerige artikel ‘de mens volgens dostojevski’. 
de bijeenkomst telt mee in het kader van cw-debat: deelname levert 4 studie-
uren op.

raskolnikov als Übermensch

CW-lezing Dostojevski  
over het stuurloze  
moderne individu

RECHTSWE TENSCHAPPEN
www.ou.nl/rechtswetenschappen

Procesrechten: inschrijven sessie 2012

de elektronische cursus procesrechten (4,3 ec) maakt onderdeel uit van de  
keuzevakken van de masteropleiding Nederlands recht. de cursus is bedoeld om 
deelnemers te scholen in de betekenis van de processuele beginselen voor de 
rechtspraktijk. aldus krijgen zij de opdracht zich te verdiepen in een engelstalig 
arrest van het europese Hof voor de rechten van de mens (eHrm). daarbij wordt 
hen gevraagd informatie te verzamelen, met name digitaal, en samen met twee 
medestudenten over deze uitspraak een annotatie te schrijven op een wijze zoals 
noten in het vaktijdschrift Ars Aequi verschijnen. mogelijk zal de annotatie ook in 
het engels moeten worden vervaardigd. 

de cursus vindt, mits er voldoende belangstelling is, eenmaal per academisch jaar 
plaats in het tweede semester. de eerstvolgende cursussessie loopt van januari/
februari 2012 tot en met mei 2012. er zal gewerkt worden in een digitale leerom-
geving, samen met medestudenten. indien u wilt deelnemen, dient u de bachelo-
ropleiding Nederlands recht te hebben afgerond. daarnaast dient u de beschik-
king te hebben over een computer (met internettoegang en e-mail). in de periode 

CUlTUURWE TENSCHAPPEN
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www.ou.nl/management
MANAGEMENT WE TENSCHAPPEN

Nieuwe opzet studiegids MW
twintig jaar na het ontstaan van het world wide web is internet voor veel  
mensen routinematig dé plek om informatie te zoeken. daarom vindt de facul-
teit managementwetenschappen het tijd om het karakter van de studiegids aan 
te passen. snel even iets feitelijks over je studie opzoeken doe je meestal op de 
ou-internetsite. daar ben je immers verzekerd van de meest actuele informatie. 
centraal in de nieuwe studiegids komen nu de opleidingsproducten te staan en 
de inhoudelijke visies die daaraan ten grondslag liggen. zo komen er bijvoorbeeld 
interviews met de hoogleraren van de belangrijkste vakgebieden in. Hierdoor 
krijgt u een beeld van de visie van de desbetreffende hoogleraar op zijn vak-
gebied, op de consequenties daarvan voor de cursussen die hij met zijn team ont-
wikkelt. ook krijgt u een beeld van de samenhang tussen de verschillende visies.
daarnaast komen ook studenten aan het woord. ze vertellen over hun ervaringen 
met bepaalde begeleidingsvormen – bij mw kunt u vaak uit meerdere vormen  
kiezen – of over hun manier om de studie in hun drukke leven een plaats te geven.
Hiermee wordt de studiegids niet alleen een interessante gids voor bestaande  
studenten binnen een opleiding, maar ook voor mensen die een (vervolg)oplei-
ding zoeken en zich willen verdiepen in het aanbod van de faculteit. de nieuwe 
studiegids zal eind juni verschijnen. 

Studiekeuzegesprekken in het startpakket 
Ondernemen en managen
een jaar geleden is de faculteit managementwetenschappen begonnen met het 
invoeren van studiekeuzegesprekken voor studenten die aan de bacheloroplei-
ding Bedrijfskunde beginnen via het startpakket. Hiermee participeert de facul-
teit in een project dat de surf foundation in opdracht van het ministerie van 
onderwijs heeft opgezet. reden is dat veel studenten die het startpakket kopen, 
niet aan het daadwerkelijk bestuderen van de cursus toekomen. Het was onduide-
lijk waarom dit niet gebeurde, maar we vermoedden dat veel mensen problemen 
hebben met het vinden van een plek(je) voor de studie in hun dagelijkse routine. 
de studiekeuzegesprekken hebben tot doel om elke student persoonlijk te hel-
pen bewuste keuzes te maken met betrekking tot de vorm en inrichting van de 
beoogde studie, en daarmee te helpen om op een goede manier te starten met de 
studie.
Voorafgaand aan het gesprek, dat  via de telefoon of via skype wordt gevoerd, 
vult de startende student een korte vragenlijst in. in het daarop volgend gesprek 
komen de risico’s van het studeren op afstand en in deeltijd aan de orde, en  
krijgen de beginnende studenten tips hoe ze met die risico’s om kunnen gaan, en 
hoe ze zichzelf kunnen bekwamen in deze vorm van studeren.
Nu, een jaar na de start, zijn de eerste resultaten zichtbaar. gekeken is onder 
andere naar het studiegedrag van de 216 studenten die tussen 2 april en 31 
december 2010 een startpakket kochten. dit is de groep studenten die een studie-
keuzegesprek aangeboden kregen. deze groep is vergeleken met de groep van 
172 studenten die van 2 april tot 31 december 2009 een startpakket kochten. in de 
groep van 2010 zijn relatief twee keer zoveel studenten daadwerkelijk begonnen 
met studeren als in de controlegroep van 2009. Niet al deze mensen zullen daad-
werkelijk afstuderen, maar de eerste belangrijke horde – de studie een ‘plekje in  
je leven geven’ – is hiermee in elk geval makkelijker te nemen.

van de cursus moet u gemiddeld ongeveer tien uur 
per week aan het bestuderen van de cursus kunnen 
besteden. projectleider van de cursus is mr. ine van 
Haaren-dresens. Voor deze cursus dient u zich z.s.m. 
doch in ieder geval vóór 1 september 2011 aan te 
melden bij miriam wigman, via e-mail (miriam.wig-
man@ou.nl) met behulp van het aanmeldformulier 
op de rw-website. toelating van degenen die aan 
de eisen voldoen, geschiedt op basis van ontvangst 
van het aanmeldformulier. raadpleeg voor het 
formulier en voor meer informatie de cursussite op 
studienet of de nieuwspagina van de facultaire web-
site (www.ou.nl/rw). 

Regelgeving:  
inschrijven sessie 2012
in de cursus regelgeving (8,6 ec) wordt langs elek-
tronische weg de procesgang van een wetsvoorstel 
in de tweede kamer nagebootst. de cursus is geba-
seerd op samenwerkend leren en de communicatie 
tussen studenten onderling en met docenten vindt 
plaats via discussiegroepen op studienet en via een 
zogeheten virtual classroom. met uitzondering van 
de introductiebijeenkomst op 26 januari 2012 en 
de evaluatiebijeenkomst op 28 juni 2012 in utrecht, 
en de debatavond op 21 juni 2012 vanaf de eigen 
werkplek thuis, kunnen studenten (in principe) 
tijdsonafhankelijk van elkaar werken; wel wordt 
gewerkt met een soms strak tijdschema voor het 
vervullen van opdrachten. in plaats van het klassieke 
tentamen worden studenten gedurende het gehele 
traject beoordeeld op het vermogen zich in te leven 
in de hen toegekende rol en vooral op het vermo-
gen individueel en in samenwerking met andere 
deelnemers stukken van hoog juridisch-inhoudelijk 
niveau te leveren. de cursussessie 2012 loopt, mits 
er voldoende belangstelling is, van eind januari 
2012 tot begin juli 2012. de cursus is bestemd voor 
studenten die de bachelor Nederlands recht met 
goed gevolg hebben afgerond. aan de cursus-
sessie kan slechts een beperkt aantal studenten 
deelnemen die in groepen van vier of vijf personen 
moeten samenwerken. iedere deelnemer moet kun-
nen beschikken over een computer (met internet-
toegang). projectleider van de cursus is mr. ine van 
Haaren-dresens. Voor deze cursus dient u zich z.s.m. 
doch in ieder geval vóór 1 september 2011 aan te 
melden bij miriam wigman, via e-mail (miriam.wig-
man@ou.nl) met behulp van het aanmeldformulier 
op de rw-website. toelating van degenen die aan 
de eisen voldoen, geschiedt op basis van ontvangst 
van het aanmeldformulier. raadpleeg voor het 
formulier en voor meer informatie de cursussite op 
studienet of de nieuwspagina van de facultaire web-
site (www.ou.nl/rw).

RECHTSWE TENSCHAPPEN
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Vier nieuwe onderwerpen voor masterstudenten informatica

INFORMATIC A
www.ou.nl/informatica

In het studiejaar 2011/2012 biedt de faculteit Informatica vier 

nieuwe onderwerpen met groepsbegeleiding voor studenten van 

de master Computer Science (CS) en de beoogde master Software 

Engineering (SE). De eerste twee zijn Software evolution (verplicht in 

SE, gebonden keuze CS) van september tot december door dr.  

Bastiaan Heeren, en Software verification and validation (verplicht in 

SE en CS) van januari tot maart 2012 door dr. Julien Schmaltz. In  

het kader van Capita selecta thema T35311 of T36311 (master CS)  

worden aangeboden: Aspect-oriented modelling door dr. Ella  

Roubtsova van september tot februari en Datamining door dr. ir. 

Pieter Spronck van februari tot september 2012. De begeleiding 

bestaat uit verplichte bijeenkomsten die deels in een studiecentrum 

en deels online via de virtuele klas worden gegeven.

Software evolution
Van september t/m december 2011 wordt er een proefrun aange-

boden van de nieuwe cursus Software evolution. De proefrun be-

staat uit zes online bijeenkomsten en een startbijeenkomst in stu-

diecentrum Utrecht op donderdag 15 september van 19.00 tot 21.00 

uur. Wij zijn op zoek naar tien studenten met voldoende kennis van 

objectgeoriënteerd programmeren en reguliere expres-sies. Soft-

ware evolution omvat de activiteiten die volgen op de release van 

een softwaresysteem zoals het oplossen van fouten, het uitbreiden 

van de functionaliteit, het achterhalen van de structuur van een 

systeem en het verbeteren van de programma-code. In de cursus 

wordt ingegaan op de processen voor het onderhouden van een 

systeem (software maintenance) en de problemen die daarbij optre-

den. Verder worden er technieken aangeboden voor het analyseren 

en transformeren van programmacode. In twee practi-cumopdrach-

ten gaat u zelf aan de slag met het toepassen van softwaremetrieken 

om zo de kwaliteit van het softwareproduct te bepalen. Daarna volgt 

een mondeling tentamen.

Software verification and validation
De eerste begeleidingscyclus van de nieuwe cursus Software veri-

fication and validation begint januari 2012 en duurt twaalf weken. 

Deze cursus biedt vier bijeenkomsten aan. De eerste en laatste  

bijeenkomsten zullen face-to-face zijn; de andere twee zijn online. 

Studenten moeten de kennis op het gebied van logica (zoals in  

Logica en Informatica) paraat hebben. Software verification and vali-

dation gaat over de verificatie en validatie van software door gebruik 

te maken van formele (wiskundige) methoden. Het eerste deel van 

de cursus gaat over het analyseren van modellen van software.  

Het tweede deel gaat over het testen van bestaande software. Voor 

de analyse worden temporele logica en ‘model checking’ gebruikt. 

Het testen gebeurt door middel van ‘model-based testing’-tech-

nieken. In beide delen worden deze theoretische concepten toege-

past op concrete modellen en software. Tijdens de cursus wordt een 

projectopdracht uitgevoerd; de afsluiting bestaat uit een mondeling 

tentamen.

Aspect-oriented modelling
In Aspect-oriented modelling leert u een systematische benadering 

voor het uitvoerbaar modelleren gericht op het hergebruik. De  

cursus concentreert zich in het bijzonder op de Protocol Model

ling benadering, waar Ella Roubtsova onderzoek naar doet. De 

startbijeenkomst is op 24 september van 12.00 tot 15.30 uur in 

studiecentrum Eindhoven; er zijn vier online bijeenkomsten en een 

eindbijeenkomst op 11 februari. U moet, om deel te nemen, kunnen 

modelleren in UML. Iedere student maakt een protocolmodel van 

een gegeven systeem, schrijft een rapport, analyseert de aspecten 

van het model en valideert het model met het spelen van use cases.

Datamining
In Datamining worden verschillende technieken behandeld (onder 

andere voor classificatie en clustering) waarmee structuur gebracht 

kan worden in grote dataverzamelingen. Ook wordt behandeld 

hoe de kwaliteit van een classificatie bepaald moet worden, aan 

de hand van een studieboek en praktische experimenten. De start-

bijeenkomst is op 4 februari in studiecentrum Utrecht, daarna volgt 

een aantal online bijeenkomsten en een eindbijeenkomst op 8 sep-

tember 2012. Basiskennis wiskunde en statistiek is vereist. De cursus 

wordt afgesloten met een rapport en een presentatie.

Gedetailleerde informatie over de inhoud, de data en het aanmelden 

vindt u op de faculteitstab Informatica op Studienet. Informatie over 

het inpassen van de cursus Software evolution in uw studiepad kunt 

u aanvragen via het speciale formulier,  eveneens op Studienet.

Verslag TouW-dag 26 maart

Op 26 maart vond wederom een TouW-dag plaats. De dag werd  

geopend met een gedeelde sessie voor bachelor- en master-studen-

ten. Zo’n 50 studenten woonden de dag bij. Rikki Dijksman, studente 

informatica, doet verslag. Anda Counotte vertelde over de komende 

wijzigingen in het masterprogramma. Alle informatie hierover staat 

op het tabblad informatica op Studienet. In de sessie voor de bache-

lorstudenten gaf Mark Rotteveel een presentatie over zijn bachelo-

rafstudeerproject dat hij samen met Jan Blom en René Quakkelaar 

uitgevoerd had. Zo gaf hij uitleg zowel over de inhoud van het werk 

(een database-extensie voor NetLogo) als over de aanpak hiervan en 

de begeleiding vanuit de OU. 

Vervolgens stond de dag in het teken van Scala, een nieuwe  

programmeertaal. Sylvia Stuurman lichtte vooral de verschillen met 

Java toe. Scala komt van scale, wat staat voor schaalbaarheid. Het 

is een mengeling van een objectgeoriënteerde en een functionele 

taal. Daarna hield Sander Mak een presentatie over Lift, een  web-

framework geschreven in Scala, wat de ideeën achter Scala volledig 

omarmt. Er wordt een view-first approach gepromoot, waarbij de 

view uit pure (X)HTML bestaat. Iedereen was zeer geïnteresseerd, er 

werden veel vragen gesteld.

Het middagdeel stond in het teken van ‘doen’. Allen achter de laptop 

en dan maar proberen om het uitgereikte programmaatje – een 

bewegende, etende slang – te veranderen op de aangegeven manie-

ren. Er werd heel hard gewerkt en gezwoegd en de helpers, onder 

wie Sander Mak, hadden genoeg te doen. De dag werd afgesloten 

met een borrel, waarbij tevens nog wat netwerken konden worden 

aangeboord. We kunnen terugkijken op een drukbezette, zeer 

geslaagde dag. De presentaties zijn terug te vinden via de site van 

TouW en het al genoemde tabblad informatica.
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landelijke dag

Biobrandstoffen een duurzame oplossing voor de transportsector?

Om de uitstoot van broeikasgas-

sen te beperken, stimuleert de 

Europese Unie het gebruik van 

biobrandstoffen door de vervoers-

sector. In wetenschappelijke 

kringen woedt intussen nog volop 

de discussie hoe groot de milieu-

winst is die met biobrandstoffen te 

behalen is. Die discussie staat 

centraal tijdens de eerstvolgende 

landelijk dag op zaterdag 21 mei 

in studiecentrum Utrecht. Zoals 

altijd zijn er tevens posterpresen-

taties en begeleidingssessies bij 

diverse cursussen.   

tijdens het ochtendprogramma verdiepen 
we ons in het gebruik van biobrandstoffen. 
dr. luc pelkmans vertelt in zijn lezing welke 
rol biobrandstoffen in de vervoerssector 

(kunnen) spelen, wat de verwachte co2-emissiereductie is en welke onzekerheden zich 
daarbij momenteel voordoen. luc pelkmans is projectmanager Bio-energie bij het Vlaams 
instituut voor technologisch onderzoek. in een aansluitende workshop gaat u zelf met 
collega-studenten aan de slag met deze problematiek.

Na de lunch volgen de presentaties voor de cursus academische vaardigheden milieu-
wetenschappen. er heeft zich al een student aangemeld die een posterpresentatie houdt 
over bacteriële afbraak van olievervuiling. mocht u ook nog een poster of een klein collo-
quium willen presenteren, meldt u zich dan aan bij dr. ir lily fredrix (lily.fredrix@ou.nl).  

in de middag worden de volgende cursussen begeleid: Voeding en gezondheid (N08311), 
Voedselveiligheid (N30321) energy analysis (N45211), environmentally improved 
production (N25211) en duurzaam ondernemen (N01211). Voor enkele van deze cursussen 
gebeurt dat in combinatie met een andere cursus. u kunt tevens de aanwezige docenten 
aanspreken over diverse studieaangelegenheden, zoals de afstudeerfase in de bachelor 
(Virtueel milieuadviesbureau) of de intake voor de masteropleiding. 
 
alle studenten milieu-natuurwetenschappen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp, 
zijn welkom. de dag begint om 10.00 uur, is uiterlijk om 16.00 uur afgelopen. meer infor-
matie en het aanmeldformulier vindt u via de facultaire webpagina (www.ou.nl/Nw) in de 
rubriek Nieuws. ieder die deze dag wil bijwonen, wordt verzocht zich uiterlijk 17 mei aan 
te melden.

proefstudenten gezocht

Mastercursus Principles of Environmental Sciences

De faculteit Natuurwetenschappen 

zoekt studenten die willen deel-

nemen aan de proeftoets van de 

nieuwe 1-moduuls mastercursus 

Principles of Environmental 

Sciences (N19311). De cursus is een 

Engelstalige integrerende cursus 

met het accent op het analyseren 

en beschrijven van causale verban-

den (Drivers, Pressures, State, 

Impact en Responses) binnen 

milieuvraagstukken. De proeftoets 

loopt, inclusief het schriftelijke 

tentamen en het uitwerken van de 

casus, van 1 september 2011 tot  

1 januari 2012. Aanmelden vóór  

15 augustus 2011. 

de cursus bestaat uit twee delen die beide 
meetellen voor het eindcijfer. Het theore-
tisch deel wordt afgesloten met een meer-
keuzevragentoets. in een casusdeel wordt 
de theorie toegepast op één actueel milieu-
probleem: atlantic bluefin tuna, Nitrogen 
problems in the Netherlands, of Nuclear 
energy. de cursus vormt een verplicht 
onderdeel van de masteropleiding milieu-
natuurwetenschappen en wordt bij voor-
keur als eerste cursus in deze opleiding 
gevolgd.
de cursus bestaat uit schriftelijk materiaal 
(boek en studeerwijzer) en een elektronisch 
werkboek op studienet. Het theoretische 
deel omvat negen hoofdstukken uit het 
boek Principles of Environmental Sciences, 
plus verwerkingsopgaven. toelichting en 
literatuur bij het casusdeel worden aange-
boden in de studeerwijzer.
 
om de proeftoets binnen de aangegeven 
vier maanden met succes te kunnen door-
lopen, dient u de bacheloropleiding 

milieu-natuurwetenschappen (bij voor-
keur inclusief een run van het Virtueel 
milieuadviesbureau), of het schakelpro-
gramma naar de masteropleiding milieu-
natuurwetenschappen, grotendeels te heb-
ben afgerond, of een vergelijkbaar niveau 
van voorkennis te hebben. Verder dient u 
over goede passieve kennis van de engelse 
taal te beschikken. deelnemers aan de proef-
toets ontvangen een vergoeding. indien u 
de cursus met een voldoende afsluit, kunt u 
dit bij inschrijving voor de definitieve cursus 
verzilveren met een cursuscertificaat.

als u deel wilt nemen aan de proeftoets, mail 
dan zo spoedig mogelijk de volgende gege-
vens naar dr. dennis uit de weerd (dennis.
uitdeweerd@ou.nl): naam, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer, studentnummer, voor-
kennis, huidige ou-opleiding. u kunt ook 
contact met hem opnemen als u meer wilt 
weten over de cursus of de proeftoets,  
via e-mail of per telefoon (038-4297617,  
di en do).

NATUURWE TENSCHAPPEN
www.ou.nl/milieu
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PSyCHOlOGIE
www.ou.nl/psychologie

dr. mark Hommes (op foto) werkt eigenlijk al 
14 jaar als universitair docent bij de faculteit 
psychologie maar nog niet altijd onder die 
naam. in veel cursusmateriaal staat hij nog 
vermeld als marion Hommes. twee jaar gele-
den maakte hij een bijzondere stap in zijn 
leven en besloot om als man verder te gaan. 
zijn lichamelijke transitie van vrouw naar man 
is inmiddels bijna voltooid en in studiecen-
trum groningen, maar ook in de faculteit in 
Heerlen, is men al helemaal gewend aan zijn 
nieuwe verschijning. Hoog tijd dus voor een 
hernieuwde kennismaking.

Wanneer is jouw carrière bij de  
Open Universiteit begonnen?
‘in 1997 kwam ik bij de ou in dienst, ik 

combineerde dat destijds met een baan bij de rijksuniversiteit 
groningen. mijn opdracht was om de practica klinische gespreks-
voering en testpracticum psychodiagnostiek te ontwikkelen. twee 
jaar eerder was ik al ingehuurd door de ou voor het ontwikkelen 
van gesprekvoering. inmiddels ben ik examinator van alle gespreks- 
en diagnostiekpractica. ik geef die practica zelf ook in groningen. 
daarnaast begeleid ik de diagnostiekstages in de regio noordoost en 
enkele scripties.’

Wat is je ambitie voor de komende jaren?
‘samen met het team van begeleiders van de practica zijn we 
voortdurend bezig met het updaten en verbeteren ervan. op dit 

moment leggen we de laatste hand aan de drie nieuwe practica 
psychodiagnostiek. eigenlijk zijn dat drie versies van het oude 
testpracticum en dan toegespitst op onze masteropleidin-
gen klinische psychologie, gezondheidspsychologie en a&o-
psychologie. Hierna willen we klinische gespreksvoering gaan  
reviseren. zo blijven we continu werken aan kwaliteit en  
vernieuwing van de practica.’

Wat zijn je onderzoeksthema’s?
‘mijn proefschrift ging, in aansluiting op mijn werk, over zelfinstruc-
tiemethodes bij gesprekstraining. daar begeleid ik nog wel scrip-
ties over maar eigenlijk ben ik tegenwoordig meer geïnteresseerd 
in het thema resilience oftewel veerkracht. Het gaat dan vooral  
om de vraag: wat maakt dat mensen de (veer)kracht hebben om  
moeilijke levensomstandigheden of tegenslagen aan te kunnen? 
ook lijkt het me heel leuk om onderzoek te doen naar de psychi-
sche effecten van testosteron. ik heb zelf aan den lijve ondervon-
den hoe sterk de werking van geslachtshormonen is, ook op de 
psyche. Helaas kom ik niet zoveel toe aan onderzoek als ik eigenlijk 
zou willen, waardoor de invulling van mijn nieuwe onderzoeks-
thema’s nog niet helemaal van de grond is gekomen.’ 

Waarmee houd je je naast het werk bezig?
‘ik ben sinds een half jaar vrijwilliger bij transvisie in de onder- 
steuning van mensen met een genderidentiteitsstoornis. daarbij 
kan ik mijn persoonlijke ervaring en mijn psychologische kennis 
goed combineren. Verder heb ik een zoon en een grote vrienden-
kring met wie ik veel tijd doorbreng.’ 

Medewerker onder de loep: Mark Hommes

17 september 2011: landelijke  
studentendag psychologie

zaterdag 17 september organiseert de faculteit psychologie in 
studiecentrum eindhoven de landelijke studentendag. de inhoud 
van deze dag houden we nog even geheim maar het belooft weer 
een inspirerende bijeenkomst te worden. reserveer deze dag alvast 
in uw agenda! in de volgende modulair geven we meer informatie 
over de inhoud van de dag 
en de aanmeldprocedure. 
de eigen bijdrage is 
€ 17,50,-. dit is inclusief  
een uitgebreide lunch en 
een borrel. Voor alle deel-
nemers ligt er na afloop 
een attentie klaar.

Bereikbaarheidsprotocol

sinds april 2011 heeft onze faculteit een bereikbaarheidsproto-
col voor docenten en staf van de faculteit. dat houdt in dat er 
strenge richtlijnen gegeven worden over de termijnen waarbin-
nen een student antwoord moet krijgen. Het gaat daarbij om de 
onderdelen e-mail algemeen, reactie op ingestuurd werk, telefo-
nische bereikbaarheid en studienet. Het protocol is te vinden bij 
de faculteitsmededelingen op studienet.

Tentamen Grondslagen van de 
psychologie: filosofie

Het regulier schriftelijk tentamen voor de cursus grondslagen 
van de psychologie: filosofie (s37211) van 21 juni aanstaande 
betreft een geheim tentamen. dat wil zeggen dat de opgaven 
na afloop van het tentamen worden ingenomen. st

ud
en
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nd

ag
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Succesvolle meetingpoint  
in Groningen
donderdagavond 24 maart organiseerde studiecentrum groningen 
het meetingpoint voor psychologiestudenten en -alumni uit de 
regio Noord. de avond werd bezocht door ruim 20 personen, van 
beginnend student tot reeds afgestudeerd. Het thema was studie-
motivatie en hoe je een brug kunt slaan van studie naar werk.
alumna mariëtte slaats vertelde over haar studie-ervaringen en 
haar werk als onderzoeker in de forensische psychiatrie. in haar 
studie psychologie bleken persoonlijke omstandigheden haar sterk 
te motiveren, alsmede de vrijheid en de verdieping van kennis die 
het studeren haar gaf. Naast haar studie is ze actief geweest in 
verschillende organisaties waarin ze zich inzette voor mensen met 
psychiatrische problemen en hun (sociale) netwerk. in haar huidige 
werk probeert ze deze opgedane kennis en ervaring te integreren 
met de kennis en vaardigheden die ze in haar studie heeft opge-
daan. Het op deze manier met elkaar verbinden van verschillende 
perspectieven, geeft haar de mogelijkheid om haar werk op een 
betrokken en integere manier uit te voeren.

onder leiding van dr. Natascha de Hoog is 
er druk gediscussieerd over studiemotiva-
tie, studieplanning en de beroepsmogelijk-
heden na de studie. Veel studenten gaven 

aan de discussiegroepen onmisbaar te vinden – ‘dankzij de discus-
siegroep ben ik geslaagd voor menig statistiekvak’ – evenals een 
tijdige en ruime planning van verplichte practicabijeenkomsten. 
tijd en ruimte vinden voor de studie blijkt niet voor iedereen  
vanzelfsprekend, maar lukt vaak toch door goed te plannen, een 
tentamendatum vast te leggen en soms door van iedere gelegen-
heid gebruik te maken – ‘als ik in de auto zit te wachten tot de  
kinderen klaar zijn op hun clubje, pak ik snel mijn studieboeken 
erbij.’ tijdens de pauze en de borrel spraken studenten en docen-
ten elkaar uitgebreid over studiezaken en beroepsmogelijkhe-
den. de studie psychologie biedt een uitstekende basis voor het 
beroepsveld. zo zijn diverse alumni gestart bij zorginstellingen of 
werken als zelfstandig psycholoog. Het is echter van belang om 
steeds bij te scholen, Big-geregistreerde beroepen vereisen dat nu 
eenmaal. we hopen dat het een inspirerende avond is geweest. 
Volgend jaar organiseren we weer een meetingpoint, graag tot 
ziens!

dr. Hinke groothof en dr. Natascha de Hoog, universitair docenten 
sc groningen

Verjonging onderzoekscompetentie

twaalf jaar geleden waaide er een frisse wind door de cursussen 
statistiek en methoden. dr. Hans van Buuren integreerde deze 
cursussen tot een samenhangend leertraject, dat tot op de dag 
van vandaag zijn vruchten afwerpt en als innovatief beschouwd 
kan worden. Na meer dan 25 jaar dienst neemt Hans op 1 augus-
tus 2011 afscheid van de open universiteit. Hij geeft de fakkel 
door aan een jongere generatie die verder met deze cursussen 
aan de slag mag gaan. per 1 maart 2011 werd daarom dr. frederik 
Van acker (op foto) aangesteld als universitair hoofddocent in de 
onderzoekscompetentie. zijn voornaamste taak bestaat uit de  
evaluatie van de ingezette hervormingen en het verder doorvoeren 
van de innovatie.
Net als elke andere wetenschapstak maken ook onderzoeksmetho-
den en statistiek snelle evoluties door. denk maar aan vragenlijsten 
via het internet. Bij het herzien van de onderzoekspractica zal de 
inhoud dan ook worden aangepast aan zulke trends binnen de  
psychologische onderzoekspraktijk. zo zal er bijvoorbeeld aan-
dacht worden besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van 
onderzoek via het internet en zullen nieuwe statistische technieken 
worden toegelicht. kennis van deze nieuwe methoden en technie-
ken is immers essentieel om ook de inhoudelijke evoluties binnen 
het domein van de psychologie (alsook aanverwante disciplines)  
te kunnen blijven opvolgen.
studenten waarderen het didactisch model van de huidige onder-
zoekscompetentielijn erg hoog. mede omwille van de competen-
tiegerichte aanpak beheersen studenten nu ook hun statistiek 
en kunnen ze echt inzicht krijgen in deze complexe materie. de 
nieuwe aanpak betekent ook een meerwaarde voor hun latere 
loopbaan. Bij het herzien van de onderzoekspractica zal dan ook  
zo veel mogelijk vastgehouden worden aan deze benadering.

frederik ziet zijn nieuwe opdracht ook als een kans 
om een bijdrage te leveren aan de pioniersfunctie 
van de open universiteit op het gebied van innova-
tief onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van digitale 
werkvormen. Voor de onderzoekspractica kan het 
aanbieden van leerstof in elektronische vorm heel 
wat meerwaarde bieden. zo kan makkelijk gebruik-
gemaakt worden van korte experimenten die je als 
student zelf kunt doorlopen of kan een statistisch 
concept met behulp van één of meer simulaties  
worden toegelicht. tijdens de revisie zal dan ook 
worden geëvalueerd voor welke cursussen een digi-
taal werkboek de studeerbaarheid kan vergroten.

Diverse cursussen omgezet naar 
Computer Based Toetsing

Van de volgende cursussen is het tentamen omgezet naar 
computer Based toetsing (cBt). overigens wordt daarbinnen  
nog onderscheid gemaakt tussen cBi voor individuele toetsing,  
en cBg voor groepsgewijze toetsing. Hierna gaat het steeds om  
cBi-toetsen:
– s11131 inleiding in de arbeids- en organisatiepsychologie
– s33321 inleiding in de seksuologie 
– s23222 klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en 
 psychopathologie
– s25211 inleiding in de neuropsychologie en psychofarmacologie
de cursus sociale psychologie zal medio mei als cBi getoetst  
worden. denk eraan dat u zich tijdig aanmeldt voor het tentamen! 
aanmelden kan tot 14 dagen voor de gewenste tentamensessie.
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Aanmelden, tentamenperioden en  
sluitingsdata
aanmelden voor een tentamen doet u door in 
te loggen in mijn account in studieaanbod en 
te klikken op mijn tentamenaanmeldingen of 
door gebruik te maken van een aanmeldings-
formulier. maakt u gebruik van een formulier 
dan stuurt u de aanmelding voor een compu-
tergebaseerd en een regulier tentamen naar 
de afdeling tentaminering en certificering in 
Heerlen. een aanmelding voor een sys-ten-
tamen stuurt u naar het studiecentrum waar 
u dit sys-tentamen wilt afleggen. alleen stu-
denten die in het buitenland een sys- of cBi-
tentamen maken of studenten die behoren tot 
speciale categorieën (bijvoorbeeld handicap of 
detentie) kunnen hun sys- of cBi-aanmelding 
sturen naar de afdeling tentaminering en 
certificering in Heerlen. u vindt uitgebreidere 
informatie hierover op de website www.ou.nl/
tentamen.

tentamenperioden en sluitingsdata: 
– 20-6 t/m 22-6-2011, sluitingsdatum 25 mei 
 2011,
– 29-8 t/m 31-8-2011, sluitingsdatum  
 3 augustus 2011,
– 7-11 t/m 9-11-2011, sluitingsdatum  
 12 oktober 2011,
– 23-1 t/m 25-1-2012, sluitingsdatum  
 28 december 2011,
– 2-4 t/m 4-4-2012, sluitingsdatum 7 maart 
 2012,
– 11-6 t/m 13-6-2012, sluitingsdatum 16 mei 
 2012,
– 20-8 t/m 22-8-2012, sluitingsdatum 25 juli 
 2012.
de geleidelijke invoering van computergeba-
seerde toetsing kan van invloed zijn op het 
tentamenrooster.

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

samenvallende tentamens
Volgens vast beleid van de commissie voor 
de examens (cve) mogen er niet meerdere 
(regulier schriftelijke) tentamens op één dag 
afgelegd worden. in uitzonderlijke omstandig-
heden kan de commissie hiervan afwijken. zij 
beoordeelt dit aan de hand van een schriftelijk, 
gemotiveerd, verzoek van de student. de cve 
kan een hardheidsclausule toepassen voor die 
studenten die gehinderd worden in hun stu-
dievoortgang door het hanteren van drie ten-
tamenavonden. Het kan namelijk voorkomen 
dat twee cursussen in elke ronde op dezelfde 
dag worden afgenomen. Neemt u bij dergelij-
ke situaties contact op met de afdeling service 
en informatie. Het gaat dan om studenten die 
in de problemen komen die niet te wijten zijn 
aan de eigen planning. mocht u uiteindelijk tot 
de conclusie komen dat er een aantoonbaar 
probleem is, dan kunt u een verzoek indienen 
bij de commissie.

alternatieve tentamenvorm
tentamens worden afgelegd op de wijze zoals 
gepubliceerd in de jaarlijks verschijnende  

studiegids en zoals op de cursussite vermeld. 
in uitzonderlijke gevallen kan de commissie 
voor de examens (cve) op basis van een schrif-
telijk, gemotiveerd verzoek van een student 
besluiten dat die student een bepaald ten-
tamen 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 student drie 
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 mogelijkheid betreft en geen verplichting 
voor de cve is om dit verzoek te honoreren.

tentamendata uitlopende cursussen  
en errata
met klem adviseren wij studenten kennis te 
nemen van de nadere informatie omtrent 
cursussen die uit het onderwijsaanbod zijn 
genomen (dan wel gereviseerd) en waarvan de 
laatste tentamenmogelijkheid plaatsvindt in 
het academisch jaar 2010-2011. deze vindt u 
op www.ou.nl/tentamen > laatste tentamen-
data, en niet in modulair. aanvullingen hierop 
worden wel vermeld in modulair. de informatie 
vindt u ook op de cursussite. een overzicht van 
de errata op de studiegidsen vindt u op www.
ou.nl/vraagenantwoord.

CUlTUURWETENSCHAPPEN

C05211 De Gouden Eeuw in perspectief
de tentamenvorm is sinds 25 februari 2011 
veranderd in een individueel computergeba-
seerd tentamen dat volgens afspraak plaats-
vindt. 

C13122 Inleiding in de filosofie
de commissie voor de examens heeft besloten 
dat de opgaven van het tentamen met ingang 
van het tentamen van 21 juni 2011 geheim 
zijn. 

INFORMATICA

T31311 Onderzoeksontwerp voor bedrijfs-
kundige informatica
de cursus wordt stopgezet. de laatste inlever-
datum voor de opdracht is 31 augustus 2011. 

MANAGEMENTWETENSCHAPPEN 

B10111 Onderzoek en presentatie (AV1)
de laatste inleverdatum van de opdracht is  
30 juni 2011. 

B35111 Financieel management 
de tentamenvorm is sinds 21 februari 2011 
veranderd in een individueel computer-
gebaseerd tentamen dat volgens afspraak 
plaatsvindt. 

B65317/B65817 Controlling
de minimaal te behalen scores voor de deel-
tentamens (sdc, aisc en macc) zijn per  
1 december 2010 verhoogd naar een vijf.  
de overige tentameneisen zijn onveranderd. 

B69317/B69817 Financial decision making
de minimaal te behalen score voor het schrif- 
telijke deeltentamen is per 1 december 2010 
verhoogd naar een vijf. de overige tentamen-
eisen zijn onveranderd.

NATUURWETENSCHAPPEN

N43211 Gedrag en effecten van  
contaminanten
sinds het tentamen van 24 januari 2011 mag 
u bij het tentamen ook gebruikmaken van een 
‘schoon’ Binas tabellenboek, een zakreken-
machine en een ‘schoon’ engels-Nederlands 
woordenboek.

ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

O22411 Methoden en strategieën voor 
onderwijsontwerpen
de laatste inleverdatum van de opdracht is 
opgerekt naar 30 juni 2013.

O30411 Onderzoeksmethoden voor  
onderwijsontwerp
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.

O35411 Project actief leren
de laatste inleverdatum van de opdracht is 
opgerekt naar 30 juni 2013.

O41411 Implementatie van onderwijs-
innovaties
sinds 15 februari 2011 heeft er een kleine 
verandering plaatsgevonden in de scoring van 
studietaak 4. lees voor meer informatie de 
cursuspagina op studienet.

PSyCHOlOGIE

S23222 Klinische psychologie 1
de tentamenvorm is sinds 29 maart 2011 ver-
anderd in een individueel computergebaseerd 
tentamen dat volgens afspraak plaatsvindt. 

S28311 Inleiding in conflicthantering en  
mediation
met ingang van 1 september 2011 is het  
tentamen geen openboektentamen meer. 

RECHTSWETENSCHAPPEN

R1421 Europees recht
de eerstvolgende tentamenmogelijkheden zijn 
op 21 juni en 30 augustus 2011. 

R64342 Consumentenrecht
in het overzicht stopgezette cursussen 2010-
2011 in de modulair van juni 2010 en op 
pagina 5 van de studiegids is opgenomen dat 
de laatste tentamenmogelijkheid van deze  
cursus 30 juni 2011 is. dat is niet juist.  
de laatste inleverdatum van de opdracht is  
30 september 2011.

tentameninf
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CUlTUURWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Algemene  
cultuurwetenschappen
mw. K.D. Beijlsmit Ba, den Haag
afstudeeropdracht: koning willem i en de unificatie van het 
Verenigd koninkrijk der Nederlanden (1815-1830). de teloor-
gang van een koningsbeleid. een juxtapositie van Nederlandse 
en Belgische geschiedschrijving vanaf 1990.

mw. K. Staas Ba, oud-Beijerland
afstudeeropdracht: Het Narrenschip. ‘Het Narrenschip’ volgens 
Bax, gerlach en Vandenbroeck.

mw. P.I.M. Verdooren-van Straelen Ba, Bennekom
afstudeeropdracht: koning willem i en het ‘Verenigd’ koninkrijk 
der Nederlanden 1815-1830. de mislukte natievorming.

Wo masteropleiding Algemene  
cultuurwetenschappen
mw. F.J.M. Abbink-Jonker ma, jisp
afstudeeropdracht: geplande industrialisatie in het ontwikke-
lingsgebied oostelijk west-friesland van 1952 tot 1960. 

mw. C.M.C. du Pree ma, wijhe P 
afstudeeropdracht: intellectueel in tijden van crisis friedrich 
meinecke en de ‘openbare ruimte’ in duitsland van 1914 tot 
1954.

MANAGEMENTWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde
mw. l.van Teunenbroek Bsc, amsterdam

Wo masteropleiding Management
mw. M.C. Askes, Breda, keuzevariant implementation and 
change management
afstudeeropdracht: organisatiecultuur en leiderschapsstijl:  
een bepalende relatie bij de effectiviteit van verandering.  
een onderzoek naar de invloed van de leiderschapsstijl van de 
middenmanager op de effectiviteit van verandering en de uit-
werking van de organisatiecultuur, binnen het hoger onderwijs.

dhr. A.P. van den Berg msc, groningen, keuzevariant  
public management
afstudeeropdracht: de crisis gemanaged. een onderzoek naar 
de invloed van een discontinue verandering in de zin van een 
crisis of incident op de leiderschapsstijl van de burgemeester.

dhr. J.C. van den Berg msc, zaandam, keuzevariant  
public management
afstudeeropdracht: effectief organiseren: tussen beheersing  
en autonomie. een gevalsstudie naar de invloed van 
management control systemen op de handelingsruimte van 
opleidingsadviseurs van de kenniscentra voor Beroepsonderwijs 
en Bedrijfsleven.

dhr. C.F.H.H. Dehing msc, thorn, keuzevariant public 
management
afstudeeropdracht: Benutting van de evaluatie van een  
professionaliseringstraject op het gebied van milieuhandhaving.

mw. M. Floris msc, waalwijk, keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: kwaliteit van corporate governance in 
europa.

mw. J.A.H. Geraets msc, stein, keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: Het HBo in balans. een onderzoek naar  
de adoptie en implementatie van de Balanced scorecard  
binnen een instelling voor hoger beroepsonderwijs.
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De eerstgeborenen ...
Er is veel aan de hand in deze wereld dezer dagen. Te hopen 
dat we niet schuiven naar een derde wereldoorlog of zelfs het 
vergaan van de aarde in 2012, gezien de Maya-kalender. Dat zou 
dan 21 december van het volgende jaar moeten zijn. Voor ons 
een reden om even door te pakken met de studie. Wist u dat de 
Open Universiteit (OU) al zo’n 300.000 studenten heeft gehad? 
En 1.500.000 modules heeft verkocht? En daarvoor ook weer 
ongeveer 6.000 volledige diploma’s of bullen heeft uitgereikt?1 
Vreemde cijfers, er is een groot aantal dat zo maar één cursus 
doet, maar ook zijn er veel zogenaamde drop-outs. Lui die opge-
ven als ze het (even) moeilijk hebben. Er is wellicht een psycho-
logische verklaring voor. Ja, ook voor die derde wereldoorlog 
en die Maya-kalender, maar dat kan ik in dit kolommetje niet 
analyseren, hoewel ik het wel in mijn kroniek zal doen. Nee, een 
verklaring voor die drop-outs. En omdat de OU meer aan levend 
onderzoek wil doen vooral op het gebied van onderwijsinnovatie 
en ook baat heeft bij een economisch verantwoorde bedrijfs-
voering, zal ik de mogelijke verklaring van de drop-outs voor het 
trouwe lezertje opschrijven. Het gaat over de persoonlijkheid van 
de mens. Onderzoek2 heeft uitgewezen dat zeer vaak eerstgebo-
renen in een gezin als een soort surrogaatouders functioneren. 
Om deze taak te kunnen uitvoeren, zijn ze (genetisch) uitgerust 
met een speciale ‘personaliteit’. Eerstgeborenen erven daartoe 
de eigenschappen van een verantwoordelijke streber, ze zijn 
daarnaast gewetensvol en serieus, meer besluitvaardig, effectief, 
energetisch, hardwerkend, georganiseerd, hebben zelfdiscipline 
en zijn in control. Later geborenen daarentegen komen terecht 
in de groep met een al-geborene erin die fysiek sterker is en meer 
bedreven in aandacht trekken en zo. Ze worden wel meer sociaal 
want inschikkelijk – ze moeten wel – en meer liefhebbers van de 
lol en op zoek naar opwindende dingen. Als je daar nu goed naar 
kijkt zie je toch de betere OU-student meteen al voor je? Daarom 
beveel ik de OU aan een onderzoek te starten in het bestand 
studenten-uit-het-verleden. Het zou me nu niet verbazen als de 
eerstgeborenen degenen zijn die de diploma’s hebben gehaald. 
De anderen droppen dan meer out toch? Het is bij een positieve 
uitslag wenselijk voornamelijk modules aan eerstgeborenen te 
verstrekken en heel goed de later geborenen slechts na zorg- 
vuldige selectie op te nemen.

Zweitze

1 Een leven lang eigenwijs studeren, Open Universiteit (Heerlen 2010) 
2 Born to be rebel, Sulloway, F. (1996)
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mw. H. Goet msc, weesp, keuzevariant 
implementation and change management  
afstudeeropdracht: een onderzoek naar de 
menselijke kant van veranderingsprocessen in 
overnemende bedrijven.

dhr. E. Gort msc, Hooglanderveen,  
keuzevariant implementation and change 
management 
afstudeeropdracht: de middenmanager en  
verandering. onderzoek naar de invloed van 
de competenties analyseren, besluitvaardig 
zijn en communicatief vaardig zijn op de  
veranderbereidheid van de middenmanager.

dhr. B.H. Hattink msc, deventer, keuzevariant 
financial decision making
afstudeeropdracht: profiteren van benefit-
management. een onderzoek naar de invloed 
van benefitmanagement op het verschijnsel 
groupthink bij (project)investeringsbeslis-
singen.

dhr. A. Hoving msc, roden, keuzevariant 
implementation and change management
afstudeeropdracht: political skills en het  
succesvol doorvoeren van veranderingen  
bij organisaties.

dhr. R.M.C. Hendriks msc, groningen,  
keuzevariant financial decision making
afstudeeropdracht: dBc’s en sturen op 
bedrijfseconomische gronden. een studie naar 
de gedragsverandering van topklinische  
ziekenhuizen sinds de invoering van dBc’s.

dhr. H. de Jong msc, meppel, keuzevariant 
implementation and change management
afstudeeropdracht: we doen het goed, maar 
minder goed dan we denken. communicatie 
door het middenmanagement bij geplande 
veranderingsprocessen.

dhr. S. van der Kooij msc, delft, keuzevariant 
marketing and supply chain management
afstudeeropdracht: de modererende invloed 
van ‘behoefte aan kennis ’op de relatie tussen 
e-klanttevredenheid en e-loyaliteit.

mw. J. Kumpen msc, stokrooie, België, keuze-
variant strategic Human resource management
afstudeeropdracht: invloed van werkfactoren 
op de motivatie van werknemers. ‘een onder-
zoek naar de werkmotivatie van bedienden.’

dhr. G.W. Nijhof msc, Borne,  
keuzevariant public management
afstudeeropdracht: Heeft tijdschrijven zin? 
onderzoek naar de toegevoegde waarde van 
tijdschrijven als sturingsinstrument voor mana-
gers van een gemeente.

dhr. D. Rolfes msc, schiedam, keuzevariant 
implementation and change management P
afstudeeropdracht: Variëteit en de veran-
derende betekeniswolk. Het effect van het 
toevoegen van variëteit aan de discussie op de 
betekeniswolken tussen individuen.

mw. C.T. van Swieten msc, Huizen,  
keuzevariant controlling
afstudeeropdracht: do sustainable and non-
sustainable companies differ in their extent  
of earnings management?

dhr. H. Zevenbergen msc, rotterdam,  
keuzevariant implementation and change 
management
afstudeeropdracht: Veranderend leiderschap. 
effectief leiderschapsstijl van middenmanagers 
binnen de politieke dimensie van een organi-
satiecultuur.

PSyCHOlOGIE

Wo bacheloropleiding Psychologie
mw. J.M. Algera-Eelman Bsc, south 
melbourne, australië

mw. M. Bakhuijzen-Pons Bsc, roosendaal

mw. A.M. Brugemann Bsc, krabbendam

mw. I.J. Franssen-Halter Bsc, oosterbeek

dhr. J.T.H. Geurtsen Bsc, Houten

mw. M.G.G. de Haan-Koopmans Bsc,  
den Haag

mw. F.J.M. van der Heijden Bsc, ammerzoden

mw. P.M.A. Jansen-Breukelman Bsc, raalte

mw. A.M.A. Keirse Bsc, oostduinkerke, België

dhr. R.C.P. Koopmeiners Bsc, castricum

mw. N. Kose-Nedim Bsc, rotterdam

mw. C.C. Ruige-Vonk Bsc, den Helder

dhr. B. Tilburgs Bsc, arnhem

dhr. D.J. Versluis Bsc, stolwijk

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
arbeids- en organisatiepsychologie
mw. W. Ekkel-van der Voorden msc, maurik
afstudeeropdracht: psychologische determi-
nanten van uitval uit het arbeidsproces door 
zwangere vrouwen: onderzoek naar de relatie 
tussen angst, depressieve klachten, slaap- 
problemen, sociale steun en distress en de 
uitval uit het arbeidsproces door zwangere 
vrouwen.

mw. J.E.M. Karnebeek msc, eibergen
afstudeeropdracht: Bevlogenheid bij behan-
delaars in de geestelijke gezondheidszorg. 
de relatie met existentiële zingeving, 
consciëntieusheid en intellectuele autonomie.

dhr. A.H. Stronks msc, arnhem
afstudeeropdracht: testattitudes van 
sollicitanten: faalangst en geloof in tests  
als antecedenten van rechtvaardigheids-
percepties.

dhr. E. Tragter msc, utrecht
afstudeeropdracht: invloed van een actieve 
copingstijl op de relaties tussen werkeisen, 
werkgerelateerde hulpbronnen en emotionele 
uitputting bij it-consultants.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
gezondheidspsychologie
mw. E.P. Dieleman msc, Heinkenszand
afstudeeropdracht: invloed van opleidings-
niveau, gezinssamenstelling en gezinsklimaat 
op het alcoholgebruik van jonge adoles-
centen.

mw. A.C. Maartense msc, wijk bij duurstede
afstudeeropdracht: cyberpesten: de 
relatie met psychosociale problemen en de 
modererende rol van opvoedstijl bij jongeren 
van 13-15 jaar.

mw. K.H. Prak msc, oirsbeek
afstudeeropdracht: de samenhang tussen  
subjectief ervaren depressieve klachten en 
objectief gemeten veranderingen in hersen-
activiteit.

RECHTSWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
mw. A. Arntz-Jansma llB, Hattem

mw. J.F. Bakkenes-Minnaard llB, ede 

mw. M. Blankert llB, daarle

dhr. K.E.P. van Bommel llB, deurne

mw. A. de Bruin llB, deventer

mw. J.H.R. Cremers llB, Veldhoven

mw. V.I.F. Diederen llB, schinveld

mw. J.A. Gardien-Reinders llB, maasdijk

dhr. M. Huisman llB, zwolle

mw. A.A.I. Kalika llB, den Haag

dhr. M.G.H. Kusters llB, arnhem

dhr. M. lenssen llB, eindhoven

dhr. M.J.P. van lieshout llB, uden

mw. A.H. lindeman llB, amsterdam

mw. W.M.M. Metscher-Verschuren llB, 
enschede

dhr. H. Prins llB, egmond aan zee

mw. A.G. Vermaat llB, delft P

dhr. S.J. Vinken llB, schinveld

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). 

32
modulair 29 april 2011

57
11

22
8

Open Universiteit

afgest deerden


