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Sander van den Eijnden benoemd 
tot voorzitter College van bestuur
Drs. Sander van den eijnden is door de raad van toezicht benoemd 
tot voorzitter van het college van bestuur. Hij is algemeen directeur 
van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samen-
werking in het hoger onderwijs. Van den eijnden volgt drs. theo 
Bovens op, sinds 1 oktober 2011 commissaris van de Koningin van 
de provincie limburg. De benoeming van Van den eijnden gaat op 
1 april 2012 in, en geldt voor een periode van vijf jaar. De andere 
leden van het college van bestuur zijn prof. mr. anja Oskamp 
(rector magnificus) en drs. ing. cees Brouwer (vicevoorzitter).

Aanmeldingen voor voortentamens 
opnieuw gestegen
Het aantal aanmeldingen voor voortentamens is opnieuw  
gestegen; met meer dan 25 procent. Dat brengt het totaal aan-
tal aanmeldingen op 443. Voortentamens organiseert de Open 
Universiteit voor vwo’ers die door een ontoereikend profiel niet 
voldoen aan de toelatingseisen van een hogeschool of universiteit. 
Daar worden ze alsnog toegelaten als zij slagen voor het voor- 
tentamen. Het betreft de vakken biologie, natuurkunde, scheikun-
de en wiskunde. Voorgaande jaren steeg het aantal aanmeldingen 
ook steeds, namelijk met ruim 20 procent. Sinds 2008-2009,  
toen startte de Open Universiteit met de organisatie van voor- 
tentamens, is het aantal aanmeldingen gestegen met 87 procent. 
als de stijging doorzet, zullen in studiejaar 2011-2012 zo’n drie- 
duizend voortentamens worden afgenomen. meer informatie staat 
op www.voortentamen.nl. ter voorbereiding op de voortentamens 
organiseert de Open Universiteit ook voorbereidingscursussen,  
zie www.ou.nl/voorbereidingscursussen.
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Schone schijn
Ik begin aan een nieuwe cursus en op de cursussite valt 
me iets nieuws op: Verklaring eigen werk. Ik word geacht 
deze verklaring bij mijn opdracht in te sturen, kennelijk 
om te waarborgen dat ik geen plagiaat pleeg. Het is al even 
geleden, maar mogelijk is dat een uitvloeisel van de affaire 
Diekstra. Inmiddels weten we sinds de affaire Stapel (data 
verzonnen) dat plagiaat één van de minder erge zonden is 
die je kunt begaan. Op de radio hoor ik een hooggeleerde 
meneer beweren dat de affaire Stapel slechts een incident 
is. Ik denk meteen: ‘keep dreaming’! Zijn woorden worden 
onmiddellijk gelogenstraft; een medicus heeft eveneens 
zijn eigen data verzonnen. Nee hoor, ik denk dat fraude  
algemeen voorkomt; sterker nog: wie fraudeert niet? 
(Tijdens mijn OU-studie heb ik regelmatig zelf onderzoekjes 
moeten doen en niets maakt zo duidelijk waar je kunt  
frauderen, als zelf onderzoek doen.) Want wees eens 
eerlijk. Wie heeft echt alle literatuur gelezen die hij of zij 
zelf in de literatuurlijst heeft gezet? En dan bedoel ik niet 
de samenvattinkjes op internet, maar de hele artikelen. 
Wie heeft niet eerst de data geanalyseerd en toen bij de uit-
komsten de hypotheses verzonnen? Of hypotheses aange-
past aan de resultaten? Of hypotheses weggelaten die niet 
bevestigd werden? Wie is niet in de verleiding gekomen, na 
het afnemen van 49 vragenlijsten waardoor je de antwoor-
den kunt dromen, de 50-ste zelf maar in te vullen als je er 
50 nodig hebt en er geen proefpersonen meer beschikbaar 
zijn? Of gegevens of voorvallen tijdens het onderzoek die 
niet in de kraam te pas komen, gewoon weg te laten? Nee, 
ik denk dat wij allemaal de neiging hebben om ons iets 
beter voor te doen dan we in werkelijkheid zijn … Dat 
wil niet zeggen dat je geen maatregelen moet nemen om 
fraude te voorkomen. Ik vermoed dat we binnenkort naast 
een Verklaring eigen werk ook een Verklaring vragenlijsten 
echt ingevuld door deelnemers aan onderzoek moeten inle-
veren. Daar moet het niet bij blijven; de originele vragen-
lijsten moeten ook worden gecontroleerd. En ongetwijfeld 
zullen er methoden zijn of gevonden worden die datasets 
kunnen controleren op verzonnen gegevens, net zoals er 
programma’s zijn die controleren of er plagiaat is gepleegd. 
Ik weet van een registeraccountant dat zij statistische 
methoden hebben om te controleren of iemand verzonnen 
bedragen heeft opgegeven (want mensen blijken altijd een 
‘afwijking’ te hebben als ze ‘willekeurig’ getallen  
invullen). Bovendien wordt in die wereld vaak een  
slagzin gebruikt die veel meer toegepast zou moeten 
worden in de wetenschap: ‘Vertrouwen is goed,  
controle is beter.’*

Stuutje van Vulpen

*Om aantijgingen van plagiaat te  
voorkomen: volgens Wikiquote een  
uitspraak van Stalin.
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Actueel nieuws
– Voor (meer) actueel nieuws over de Open Universiteit kunt u  

zich abonneren op de OU-nieuwsbrief: www.ou.nl > actueel >  
Nieuws > Nieuwsbrief

– Voor studenten is er een aparte nieuwsbrief van e-modulair: 
www.ou.nl/modulair > abonnement nieuwsbrief (linkermenu)

Annie Brouwer herbenoemd als 
voorzitter Raad van toezicht
De staatssecretaris van Onderwijs, cultuur en wetenschap heeft  
mr. annie Brouwer-Korf herbenoemd als voorzitter van de raad  
van toezicht van de Open Universiteit. De herbenoeming gaat op  
1 februari 2012 in, en geldt voor een periode van vier jaar.

Game StreetLearn
Het centre for learning Sciences and technologies heeft in het 
project Streetlearn met behulp van google Street View een game 
ontwikkeld. Daarin is de student een politieofficier die op zoek is 
naar een drugsdealer en zijn drugsvoorraad. Het spel speelt zich 
af in de amsterdamse grachtengordel, door UNeScO benoemd 
tot werelderfgoed. De speler krijgt opdrachten, zoals voorwerpen 
vinden, naar een andere locatie gaan, hints opvolgen en vragen 
beantwoorden. inzicht in de resultaten krijgen de spelers via een 
dashboard. Ondertussen bewegen ze zich door de amsterdamse 
grachtengordel en ontvangen voortdurend informatie over hun 
omgeving. al spelend verwerft de student dus culturele en histo-
rische kennis over de grachtengordel. Het prototype van het spel 
staat op google Street View en is gespeeld door een kleine groep 
studenten cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. De  
eerste evaluaties staan op www.innovatieregeling.nl/category/
nieuwe-videotoepassingen/streetlearn.

Profilering Open Universiteit

alle universiteiten en hogescholen moeten zich van het ministerie 
van Onderwijs, cultuur en wetenschap meer profileren, en dus ook 
de Open Universiteit. Het concept-instellingsplan waarin de  
strategie en activiteiten van de OU voor de periode 2011-2015 
beschreven staan, is vorig jaar beoordeeld door een internationaal 
panel in opdracht van de OU en Ocw. Het panel – onder voorzit-
terschap van prof. dr. m.c. van der wende – heeft het rapport van 
deze kritische review in september 2011 opgeleverd. 

Op 23 december 2011 heeft staatssecretaris Halbe zijlstra van Ocw 
het rapport van het reviewpanel en zijn reactie hierop  naar de 
tweede Kamer gestuurd. in zijn reactie gaat de staatssecretaris in 
op de aanbevelingen die het reviewpanel heeft gedaan en geeft  
een aantal eigen bevindingen. in de visie van Ocw zijn er mogelijk-
heden voor een duurzaam toekomstperspectief voor de OU, mits 
een aantal fundamentele veranderingen worden doorgevoerd.

in een eerste reactie stelt het college van bestuur van de Open 
Universiteit: ‘we waren al bezig met een verdergaande herpositi-
onering. Vanuit een zelfstandige positie wil de Open Universiteit 
mede in samenwerking met andere onderwijsinstellingen (publiek 
en privaat) blijvend van toegevoegde waarde zijn voor de Neder-
landse samenleving. De staatssecretaris heeft bij ons aangegeven 

een duidelijke publieke taak voor de OU te zien, in onderwijs en 
onderzoek. Voor de Nederlandse kenniseconomie is het nood- 
zakelijk dat de leven-lang-leren-agenda beter wordt ingevuld.  
De OU wil, kan en zal hierbij een grote rol spelen. wij zijn een  
universiteit die kennisvermeerdering mogelijk maakt voor wie 
niet het traditionele onderwijs kan volgen. en wij kunnen andere 
onderwijsinstellingen in staat stellen om hun onderwijsaanbod 
te flexibiliseren. De komende maanden werken we de herpositio-
nering verder uit in samenspraak met Ocw.’ 

Staatssecretaris zijlstra neemt in zijn brief  nog geen beslissing 
over de toekomstige ontwikkeling van de OU, maar schetst een 
aantal processtappen. Nadere duidelijkheid wil hij geven in het 
kader van de komende brede verkenning over de toekomst  
van het deeltijdonderwijs in Nederland. De resultaten van die  
verkenning worden in maart 2012 verwacht.

meer informatie staat op www.ou.nl/nieuws.
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Belangrijkste bezigheden overdag?
‘ik ben inspecteur bij het Havenbedrijf rotterdam NV en hou 
me vooral bezig met het inspecteren van zeeschepen op veilig-
heid en milieu. Daarnaast ben ik lid van de Ondernemingsraad, 
van de Decentrale waarderingscommissie en voorzitter van de 
personeelscommissie.’ 

Wat zijn zoal uw taken omtrent medezeggenschap?
‘Binnen de personeelscommissie zorg ik dat de leden de juiste stuk-
ken hebben, de vergaderdata vaststaan, overleg ik met de secretaris 
van de Ondernemingraad en leid ik de vergaderingen. De commis-
sie behandelt/toetst alles wat met human resources en manage-
ment te maken heeft binnen onze organisatie. De Decentrale 
waarderingscommissie behandelt de hoogte van beloning van een 
functie, als Or-lid heb je daar een stem in.’

Studeer bij de Open Universiteit sinds …
‘april 2010. Na een aantal jaren zoeken naar een studie bij een 
leuke instelling vertelde een leidinggevende mij over de Open 
Universiteit. Hij had hier zelf een aantal cursussen gevolgd. Voordat 
ik startte, heb ik mij nog via de website georiënteerd. Vervolgens 
ben ik in overleg gegaan met thuis en met mijn werk.’

Wo-studie of een enkele cursus?
‘in overleg met mijn werkgever ben ik met een focusopleiding 
gestart die uit vier onderdelen bestaat. ik moet nog één onderdeel 
van de focusopleiding afronden. inmiddels heb ik mij ook al  
ingeschreven voor een cursus van de bacheloropleiding.’

Nog te gaan?
’Het jaar 2011 is een druk jaar geweest waardoor mijn studie stil 
lag. in 2012 wil ik de studie weer goed oppakken en zo’n vijf tenta-
mens per jaar afleggen. ik hoop in zes jaar mijn studie af te ronden. 
Voorlopig wil ik eerst de bacheloropleiding afronden, daarna bekijk 
ik of ik de masteropleiding nog ga volgen.’

Waardoor is 2011 zo druk voor u geweest?
‘Samen met een collega heb ik de verkiezingen van de Or geregeld. 
Daarnaast stond de nieuwe Or voor een reorganisatie van een deel 
van de onderneming. ik heb studies gevolgd voor mijn functie, 

en dan (nog) de st die

meegewerkt aan de caO-onderhandelingen, een aantal cliënten 
begeleid met een verstoring in de arbeidsverhouding en, wat ik 
ook nog doe, gastlessen voorbereid.’

Hoe denkt u ondanks de drukte een planning aan te houden?
‘ik maak een planning die een aantal ijkmomenten en de vijf  
tentamendata bevat. Op de ijkmomenten controleer ik hoever ik 
met studeren ben. Uit ervaring weet ik dat ik het (helaas) niet zo 
nauw neem met mijn eigen afspraken, ad-hoc werkzaamheden  
krijgen toch voorrang. Op dat gebied heb ik nog wat te leren.’

Andere bezigheden waarvoor de studie moet wijken?
’Samen met een collega maak ik een cursus over de international 
maritiem Dangerous goods, ofwel over het stuwen van schadelijke 
en gevaarlijke stoffen aan boord van zeeschepen. collega’s worden 
door ons opgeleid en/of ge-refreshed. Ook verzorg ik gastlessen 
via het educatief informatie centrum aan leerlingen van de lagere 
school tot en met atheneum over het werk in de rotterdamse 
haven. er is een personeelstekort en vergrijzing in de haven. De 
jeugd van tegenwoordig denkt bij het werken in de haven vooral 
aan vuil en zwaar werk. Dit is niet het geval, soms lijkt het net een 
computerspel. Overige tijd besteed ik aan mijn familie, vrienden en 
kennissen. met mijn vrouw maak ik goede afspraken over het com-
bineren van werk, studie en vrije tijd.’

Werken in de haven een computerspel?
‘Hijskranen en vrachtauto’s om een schip met containers te lossen 
of te laden worden vanuit een controlecentrum gestuurd. er komen 
bijna geen mensen meer aan te pas. Dus net een computerspelletje.’
 
Welke rubriek leest u altijd in de Modulair?
‘als het blad op de deurmat valt, bekijk ik de voorkant en screen ik 
de inhoudsopgave. ik lees eerst wat mij het meest aanspreekt, dan 
de overige stukken en als laatste de afgestudeerden, in de hoop 
dat ik daar ook eens kom te staan.’ 

Wat moet de OU vooral (niet) doen?
‘Niet te commercieel worden. Het laagdrempelig contact tussen de 
docent en student behouden, maar ook de flexibele tentamendata. 
Blijf het studiemateriaal op Studienet updaten. Soms blijkt dat  
programma’s niet meer opgestart kunnen worden.’
 
Binding met de OU?
‘ik ben erg enthousiast over de OU en wat zij aanbiedt. ik heb een 
aantal collega’s geattendeerd en mee laten kijken, wellicht dat de 
OU ook iets voor hen is.’

dentde st

6 76 76 7

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

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

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

eens de studie. Hoe inventief kun je zijn? John Frijters (43), student  

Managementwetenschappen (bedrijfskunde): ’Ik maak goede afspraken 

over het combineren van mijn werk, studie en vrije tijd.’

tekst: ramona ghijsen  Beeld: ton poortvliet    

‘Met mijn vrouw maak ik goede afspraken’

‘Blijf je verwonderen’

Eerst bekeek Mark Bynens met enige scepsis de gedrevenheid waarmee zijn vader Leo Bynens al 
jaren cultuurwetenschappen studeert. Hij vroeg dan aan zijn vader: ‘Waar doe je dat nou voor?’  
Nu Mark managementwetenschappen studeert, begrijpt hij zijn vader beter. Net als Leo schuwt 
Mark de zesjes. ‘Soms plaagt hij me, als hij weer eens een negen heeft gehaald en dat motiveert  
me dan om stevig door te studeren.’ Verwondering, passie en doorzettingsvermogen zit beiden  
in de genen. 
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dentde st

tekst: paul troost
Beeld: peter Strelitski

Passie
Het was ook de kwaliteit van de leerstof die 
de Open Universiteit aantrekkelijk maakte. 
leo gaat opnieuw naar zijn studeerkamer 
en zet een stapel met tien readers op tafel. 
‘Dat was één cursus: De geschiedenis van 
het westerse gezin. Heb je die allemaal 
doorgelezen, dan ben je vergeten wat in 
het eerste boek staat. in de beginperiode 
vond de Open Universiteit dat ze studenten 
zoveel mogelijk leerstof moest bieden. ze 
wilden natuurlijk ook de reguliere univer-
siteiten laten zien dat de Open Universiteit 
kwaliteit levert.’ Hij loopt nog een paar keer 
naar zijn werkkamer om andere modules 
te halen. archeologie bijvoorbeeld. ‘aan 
dat vak moest ik denken, toen we een 
passende locatie voor de fotosessie voor 
modulair zochten. Dat werd de Holsteen, 
een verzameling stenen hier in zonhoven 
die ontstaan is uit zeezand dat hier vijftien 
miljoen jaar geleden is afgezet. archeologie 
was een introductiemodule, met een gewel-
dig moeilijk tentamen waarvoor iedereen 
lage cijfers haalde. in de beginperiode 
legde de Open Universiteit de lat wel erg 
hoog.’ Ondanks de zware eisen die werden 
gesteld, werkte leo zich met veel succes 
door de studie. eerst parttime, na zijn pen-
sionering op zijn 60e fulltime, en hij haalde 
vorig jaar zijn bachelor. Voor zijn tentamens 
haalt hij achten en negens, een enkele keer 
zelfs een tien. ‘je wilt het weten of niet, 
voor een zesje studeer ik niet.’ mark is opge-
groeid met een studerende vader. ‘Hij was 
altijd aan de studie. Na het werk was het 
eten en dan meteen achter de boeken.’ een 
verslaving wil leo het beslist niet noemen. 
‘Noem het eerder een passie. wat je in het 
leven doet, moet je met een zekere passie 
doen. anders houd je het ook niet vol.’

Geen dwang
in tegenstelling tot zijn vader ging mark 
direct na zijn middelbare school naar de 
universiteit. in 2001 studeerde hij af in 
de wiskunde en kreeg hij een baan in de 
informatica. Door zijn werkgever wordt hij 
in binnen- en buitenland gedetacheerd. 
zeven maanden werkte hij in engeland 
en twintig weken in de Verenigde Staten. 
zijn baan in de ict betekent dat hij zich in 
die richting stevig moet bijscholen. ‘wil ik 
nog verder doorgroeien, dan moet ik mijn 
managementvaardigheden verbeteren en 

Naam:  Leo Bynens 
Leeftijd: 69 jaar 
Burgerlijke staat:  weduwnaar
Woonplaats: Zonhoven (B) 
Vooropleiding:  Grieks-Latijnse Humaniora 
Beroep: gepensioneerd secretaris (ziekteverzekering) 
Begonnen: 1987 
Afgerond: Bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 
 2010 
Bezig met (cursus):  De canon in de kunst (masteropleiding)  
Studiecentrum: Diepenbeek

Het interview voor modulair was voor leo Bynens (69) aanleiding om een aantal exem-
plaren van modulair uit de beginjaren van de Open Universiteit uit de boekenkast te 
halen. Sinds hij in 1987 met cultuurwetenschappen begon, heeft hij alle edities zorgvuldig 
bewaard. Netjes verpakt in doorzichtig plastic, maar door de tand des tijds toch een beetje 
vergeeld. ‘als ik die jaargangen terugzie, dan word ik heel geëmotioneerd. fantastisch hoe 
men toen de moeite nam de cursussen uitgebreid te beschrijven. Om studenten te werven 
natuurlijk. Die aanpak had voor mij succes, ik werd erdoor gegrepen.’ aangedaan is hij ook, 
omdat studeren in de loop der jaren zijn tweede natuur is geworden. Uit zijn studeerkamer 

‘Door mijn studie ben ik een 
 ‘‘trait d’union’’ tussen techneuten en 
management geworden’

me vakken als projectmanagement eigen maken. Nu zit ik te eenzijdig aan de technische 
kant.’ Het gemak van flexibel studeren aan de Open Universiteit kende hij van zijn vader en 
komt hem met een fulltimebaan uitstekend van pas. ‘Ben ik in het buitenland, dan heb ik 
de keus: of ik pak de boeken of ik ga het land goed bekijken. er is geen dwang om te gaan 
studeren.’ Drie jaar volgt hij nu het schakelprogramma Bussiness process management & it 
om daarna in de masteropleiding in te stromen. ‘Vóór mijn veertigste wil ik afstuderen.’  
met één à twee modules per jaar doet hij het rustig aan.

 ‘Als ik mezelf een pluim moet geven,  
 is dat omdat ik het volgehouden heb’

Zo vader, zo zoon
mark vervolgt: ‘leo studeert continu, ik met pieken.’ maar aardje naar zijn vaartje, mark 
weet dat de boeken altijd op hem wachten. Hij pakt eerst de vakken die hem voor zijn 
werk van pas komen. ‘mijn werkgever weet dat ik studeer en past mijn projecten zo moge-
lijk daaraan aan. zo is mijn studie allesbehalve droge theorie, want ik kan de stof direct 
toepassen.’ Vol lof is mark over het studiemateriaal van de Open Universiteit, zeker als hij 
dat met de boeken van zijn vorige studie vergelijkt. ‘Het is volledig, compact, up-to-date 
en mooi uitgeschreven.’ zijn werkgever heeft ook baat bij zijn opleiding. ‘wij techneuten 
willen graag kennis opdoen en hebben geen idee of de markt om die kennis vraagt. Door 
mijn studie weet ik hoe je dat moet onderzoeken. zo ben ik een ‘‘trait d’union’’ tussen  
techneuten en management geworden.’ 

Altijd de studie
Voor vader en zoon heeft de Open Universiteit een andere betekenis. Omdat vader om het 
intellectuele genoegen en de kennis studeert en mark zijn motivatie vooral uit het prakti-
sche nut van de studie haalt. Daarom verschilt ook hun relatie met de Open Universiteit. 
Voor mark is de studie echt afstandsonderwijs, want hij bezoekt het studiecentrum alleen 
voor het tentamen. leo daarentegen is een goede bekende in studiecentrum Diepenbeek. 
zeker nu hij gepensioneerd is, is hij bij veel activiteiten aanwezig. Hij is actief in studen-
tenvereniging Si-tard, bezoekt lezingen en de jaarlijkse landdagen. als goede bekende die 
kwaliteit hoog in het vaandel heeft, vragen andere studenten hem regelmatig om advies. 
Ook mark ontkomt niet aan de gedrevenheid van zijn vader. ‘Vermoedt hij dat ik de studie 
een poosje laat sloffen, dan vraagt hij me terloops of de studie een beetje opschiet. Hij 
blijft me stimuleren.’ leo beaamt dat: ‘je moet constant doorwerken, anders verlies je de 
moed. als ik mezelf een pluim moet geven, is dat omdat ik het volgehouden heb.’ 

Naam: Mark Bynens 
Leeftijd: 35 jaar 
Burgerlijke staat:  ongehuwd
Woonplaats: Zonhoven 
Vooropleiding:  Licentiaat (nu master) in de wiskunde (KU Leuven) 
Beroep: Consultant ICT 
Begonnen: 2008, schakelprogramma masteropleiding Business 
 Process Management & IT 
Bezig met: Managementcompetenties, Management en ICT: een 
 introductie, Interventies bij organisatieverandering 
Studiecentrum: Diepenbeek 

haalt hij De vijf vreugden van de geest, een 
van zijn favoriete boeken, dat volgens hem 
vanwege de thema’s religie, wetenschap, 
geschiedenis, filosofie en esthetica precies 
weergeeft waar het in de cultuurweten-
schappen om gaat. ‘Studeren is voor mij een 
grote vreugde en dat zal het altijd blijven.’

Nieuwe wereld
zijn zoon mark (35) haalde zijn doctoraal 
wiskunde aan de Katholieke Universiteit 
leuven en studeert sinds 2008 manage-
mentwetenschappen aan de Open 
Universiteit. ‘ik ben blij dat mijn vader me 
dat studeren heeft meegegeven. Hij heeft 
me altijd gestimuleerd om me over nieuwe 
dingen te verwonderen.’ als wiskundige die 
gewend is analytisch en probleemoplossend 
te denken, opent zich voor hem nu een 
andere wereld met vakken als organization 
development & change, strategic manage-
ment en organisatiekunde. 
enkele jaren geleden werd leo gevraagd in 
het studiecentrum Diepenbeek beginnende 
studenten iets over cultuurwetenschappen 
te vertellen. ‘ik heb ze toen verteld dat mijn 
motivatie voortkomt uit de filosofische  
houding die verwondering is. met elke 
module opent zich een nieuwe wereld. 
alleen als je verwonderd blijft, houd je  
zo’n lange studie vol.’

Eén module van tien boeken
Belangstelling voor de humaniora kreeg leo 
op het gymnasium. maar in plaats van direct 
studeren na de middelbare school wachtte 
hem één jaar militaire dienst. Daarna kon 
hij een baan met goede carrièreperspectie-
ven bij een ziekteverzekering krijgen. Voor 
zijn werk studeerde hij bedrijfseconomie, 
maar de masteropleiding in dat vak was 
zijn stijl niet. De humaniora bleven trek-
ken. De Universiteit antwerpen had wel 
een deeltijdstudie in die richting, maar met 
een drukke baan kon hij onmogelijk avond-
colleges volgen. toen halverwege de jaren 
tachtig de Open Universiteit haar deuren 
in België opende, stond zijn besluit vast. 
‘ik wilde in eigen tempo enkele modules 
halen om na mijn pensionering met enkele 
vrijstellingen in antwerpen te kunnen 
instromen. maar de vrijheid die de Open 
Universiteit bood, beviel me zo goed dat ik 
besloot daar door te gaan.’ 
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‘Hoogbegaafdheid is niet altijd een voordeel’

Aandacht voor hoogbegaafde 
     studenten
Wat is hoogbegaafdheid?
tot nu toe is vooral de nadruk gelegd op een zeer hoog iQ: in de 
bovenste 2 procent van een testuitslag (valide iQ-test). we hebben 
in Nederland ook een bredere omschrijving: ‘een hoogbegaafde 
is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. 

Ben jij hoogbegaafd?
Dat zou kunnen als je een aantal van de onderstaande vragen
herkent.
1 ik had veel meer verwacht van een academische omgeving, 
 is dit het nu?
2 ik zou veel meer verdieping willen, waarom is die er niet?
3 waarom mag ik mijn vragen niet stellen? Hoe kan het dat 
 de professor/docent mij bedreigend vindt?
4 is deze professor/docent misschien dom?
5 ik voel me anders dan andere studenten, wat is er toch 
 met me aan de hand?
6 ik voel me onzeker over mijn capaciteiten, waarom?
7 ik haal de tentamens niet, terwijl ik de stof wel beheers,  
 hoe kan dat?
8 waarom stellen ze bij tentamens zulke domme vragen?
9 waarom heb ik zo’n moeite met keuzes maken?
10 waarom heb ik geen motivatie meer om deze studie af 
 te ronden? 

Voordeel of nadeel?
met een vrij groot deel van de hoogbegaafden, we weten we niet 
hoe groot dat deel is, gaat het gelukkig uitstekend. zij hebben op 
tijd diploma’s behaald en zij hebben een passende baan. ze zijn 
gelukkig in hun leven. zij hoeven eigenlijk ook niets te weten over 
hoogbegaafdheid. maar hoogbegaafdheid is niet altijd een groot 
voordeel. iemand die hoogbegaafd is kan in theorie bijvoorbeeld 
met gemak een academische titel behalen, maar de praktijk blijkt 
nogal eens anders te zijn. als het dus niet zo goed gaat, dan is het 
zeker van groot belang om er meer over te weten te komen.

Hoogbegaafd op school
paradoxaal is dat het met een deel van de hoogbegaafden dus 
niet zo goed gaat. Dat begint vaak al jong, wanneer ze naar school 
gaan. Door hun ontwikkelingsvoorsprong lopen ze in veel dingen 
voor op leeftijdgenoten. wanneer dat op school niet wordt gezien, 
en er niet wordt ingegaan op hun (leer)behoeften, gaat het met 
deze kinderen vaak niet goed. Het ‘anders zijn’ kan, afhankelijk van 
de persoonlijkheid, het gezin en de school, op verschillende  
manieren tot uiting komen. Bijvoorbeeld lastig gedrag, sterk aan-
gepast gedrag, en lichamelijke en psychische klachten. wanneer 
deze mensen naar de universiteit gaan, valt het ze vaak tegen. 
anders dan veel mensen denken, is het gemiddelde iQ van univer-
sitaire studenten wel bovengemiddeld, maar hoogbegaafden zijn 
ook op universiteiten een minderheid. ze blijken zich dan ook op 
universiteiten ‘anders’ te voelen. een aantal valt uit en haalt geen 
enkel diploma.

Hoogbegaafd volwassen
Hoogbegaafdheid houdt niet op als je volwassen wordt. en het 
uit zich op alle levensgebieden. als hoogbegaafdheid niet wordt 
herkend, zien we vaak dat deze mensen zich regelmatig afvragen: 
wat is er toch met mij aan de hand? ze worden onzeker. Sommigen 
denken bijvoorbeeld dat ze een psychiatrische ziekte hebben of 

tekst: Noks Nauta, leonie Heldens
Beeld: Karin Oppelland

De Open Universiteit gaat aandacht geven aan hoogbegaafde studenten, omdat een aantal van hen 

ondersteuning kan gebruiken. Want hoogbegaafdheid is niet altijd een voordeel. Hoogbegaafden kunnen 

zich bijvoorbeeld onzeker voelen over hun capaciteiten en tentamens niet halen, terwijl ze de stof wel 

beheersen. Noks Nauta van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen en regionaal studievoorlichter 

Leonie Heldens schrijven erover in dit artikel.

zwakbegaafd zijn. Dat geldt voor hoogbegaafden die problemen 
hebben met het behalen van diploma’s, maar komt ook voor bij 
hoogbegaafden die een (academische) titel hebben. als zij dan 
verder gaan zoeken en erachter komen dat er wellicht sprake is van 
hoogbegaafdheid, zijn ze vaak verrast en verbaasd. Dan kunnen ze 
wel gaan leren effectiever om te gaan met hun kwaliteiten én leren 
niet in hun valkuilen te trappen.

Hoogbegaafd op de Open Universiteit
we vermoeden, en deels weten we het ook zeker, dat er nogal wat 
hoogbegaafden aan de Open Universiteit studeren. Bovendien 
weten we dat zij op een aantal terreinen ondersteuning kun-
nen gebruiken. wij zien daartoe al wel wat mogelijkheden, zoals 
Studiecoach uitbreiden, (loopbaan)trainingen met speciale aan-
dacht voor hoogbegaafdheid en een platform voor hoogbegaafde 
studenten. Daarom organiseren we een landelijke, informatieve 
bijeenkomst over hoogbegaafdheid, waar iedereen welkom is die 
er belangstelling voor heeft. tijdens die bijeenkomst wordt belicht 
wat hoogbegaafdheid nu eigenlijk is, waarom dat met studie-
problemen gepaard kan gaan en waarom het van belang is dat je er 
zelf meer over weet. praktijkervaringen van (OU-)studenten komen 
ook aan bod.

wil je alvast iets lezen over hoogbegaafde volwassenen? Kijk dan 
op de website van het instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen 
(www.ihbv.nl) en de site van Noks Nauta (www.noksnauta.nl).

Bijeenkomst Hoogbegaafdheid en studeren aan de 
Open Universiteit
Voor iedereen die belangstelling heeft voor hoogbegaafdheid.
Datum 24 maart 2012.
Plaats Studiecentrum Utrecht, Vondellaan 202, Utrecht
Tijd 11.00 - 13.00 uur.
Kosten 22,50 euro voor studenten van de Open Universiteit  
en 32,50 euro voor andere belangstellenden.
Aanmelden en betalen Via www.studiecoach.ou.nl; er zijn  
veertig plaatsen beschikbaar.

Programma op hoofdlijnen
– wat is hoogbegaafdheid? wat is het voordeel en waarom  
 kan het samengaan met  studieproblemen?
– Vragen uit de zaal beantwoorden.
– Discussie in groepjes over de specifieke behoeften van 
 hoogbegaafde studenten.
– praktijkervaringen van (OU-)studenten.
– Verzamelen van behoeften en eventuele tips.
– conclusies: hoe verder?

Sprekers
– Drs. marion Stevens mBa, Sectormanager Onderwijs service 
 centrum/Voorlichting service en informatie, Open Universiteit
– Dr. Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog (alumnus Open 
 Universiteit), instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen
– Drs. leonie Heldens, regionaal studievoorlichter regio zuid, 
 Open Universiteit.

autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. een sensitief en 
emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in 
creëren.’ (Deze omschrijving staat in Hoogbegaafd. Dat zie je zó!  
Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden, dat in 2008 verschenen 
is onder redactie van maud Kooijman-van thiel.)

pports
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Twee opmerkelijke wisselingen van de wacht. Tegelijkertijd. Rikki 

Dijksman, voorzitter van de Studentenraad, geeft na bijna zeven jaar 

de voorzittershamer door, en vervolgt haar studie aan een reguliere 

universiteit. Ambtelijk secretaris Bernadette Kop gaat (vervroegd) 

met pensioen, na tien jaar bij de Open Universiteit te hebben 

gewerkt. Beiden blikken terug. ‘Ik kijk met heel veel genoegen  

terug op deze periode’, zegt Rikki Dijksman. En Bernadette Kop  

stelt: ‘Het was een boeiende functie.

s t u D e n t e n

Afscheid
‘Heel veel geleerd’
Na zeven en een half jaar in de Studentenraad, waarvan bijna zeven jaar als voor- 
zitter, neem ik afscheid. ik vind dat er vers bloed in de Studentenraad nodig is.  
we hebben heel hard gewerkt om enthousiasme voor de Studentenraad op te  
wekken. Dit is zo goed gelukt, dat er weer verkiezingen waren en wel met zestien 
goedgekeurde kandidaten. er waren nog meer aanmeldingen, maar helaas vielen 
die af. gelukkig kan ik dus met een gerust gevoel mijn taken overdragen aan een 
gekozen, voltallige raad.
ik heb in mijn periode heel veel geleerd van de Open Universiteit en ook een  
persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. ik denk ook dat we in die periode een  
verschil gemaakt hebben. Van meer achteraf reageren naar proactief meedenken.  
De inbreng is dan minder zichtbaar, maar wel effectiever. Natuurlijk is niet alles ideaal 
en verlopen de besluitvormingsprocessen vaak slaapverwekkend langzaam. toch zijn 
er veel goede ontwikkelingen. Denk aan projecten als ‘De student meer centraal’ en 
het ‘instellingsbreed platform Onderwijs’, die geleid hebben tot diverse onderwijs- 
vernieuwingen. er wordt gekeken naar de enquêtes en bij de uitslagen gaan er soms 
zelfs alarmbellen rinkelen. maar een blijvende taak van de Studentenraad zal moeten 
zijn de uitslagen van de enquêtes in de gaten houden en kijken wat ermee gebeurt. 
Ook voor de Studentenraad zijn die een bron van informatie en zo krijgen wij ook 
signalen van de achterban, van jullie, de studenten.
ik neem niet alleen afscheid van de Studentenraad, maar ook van de Open Univer-
siteit. ik heb besloten mijn masteropleiding te vervolgen bij een reguliere universiteit 
en wel een bij mij in de buurt, de Universiteit van luxemburg. ik werd daar met mijn 
bachelor van de Open Universiteit zonder problemen aangenomen. Dat zegt iets over 
de waarde van deze opleiding. ik vertrek dus niet vanwege een gebrek aan kwaliteit 
van de opleiding, maar meer omdat het voor mij een manier is om weer in een strak 
studieritme te komen en mijn master af te sluiten in ten hoogste drie jaar.
ik kijk met heel veel genoegen terug op deze periode en kan de Studentenraad van 
harte aanbevelen. Om in gewoon studentenjargon te spreken: het staat ook goed op 
je curriculum vitae.
ik wens de nieuwe Studentenraad in de toekomst veel succes toe. er is genoeg te 
doen en vooral de nieuwe leden wens ik een zeer fijne tijd toe, waarin zij veel zullen 
leren, veel nieuwe ervaringen opdoen en heel veel nieuwe mensen leren kennen.

rikki Dijksman

‘Boeiende functie’
Op de kop af heb ik als ambtelijk secretaris de Studentenraad (en de Ondernemings-
raad) tien jaar ondersteund, met wisselend succes, maar het was een boeiende 
functie. ik ben erg blij dat door de aanpassing van de wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek de bevoegdheden van de Studentenraad van de Open 
Universiteit hetzelfde zijn als bij andere universiteiten. Daarvoor is flink gelobbyd. en 
ik ben blij dat de samenwerking tussen de Studentenraad en de Ondernemingsraad 
van de Open Universiteit sterk is verbeterd, onder andere door hun gezamenlijke ver-
gadering. Hopelijk gebruikt de Studentenraad die bevoegdheden dan ook intensief. 

dentenbelangen  st

Verheugend vind ik de grote belangstelling voor 
de verkiezingen van de Studentenraad en een vol-
ledige bezetting van het aantal zetels. ik wens de 
nieuwe Studentenraad dan ook veel succes toe. 
en natuurlijk wens ik mijn opvolger frans Bogaert 
(inderdaad uw hoofdredacteur, hij laat nog van zich 
horen; red.), en mieke mertens, mijn steun en toe-
verlaat, veel sterkte en plezier bij de ondersteuning.

Bernadette Kop
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Bernadette Kop (links op foto) en rikki Dijksman

EADTU Conferentie
in november 2011 vond in de turkse plaats eskişehir de jaar-
lijkse conferentie plaats van de european association of Distance 
teaching Universities [eaDtU]. als gastheer trad de Universiteit 
van anatolië (anadolu University) op. Dit is één van ’s werelds 
grootste universiteiten waaraan meer dan 1 miljoen studenten 
zijn verbonden. Deze universiteit verzorgt naast regulier onderwijs 
ook afstandsonderwijs. anders dus dan in de Nederlandse situatie 
waar het afstandsonderwijs exclusief wordt verzorgd door de Open 
Universiteit. Ook in andere europese landen bestaat het model dat 
door anadolu University wordt gehanteerd.

De titel van de conferentie luidde: ‘Universities and regional deve-
lopment in an open knowledge society; sharing innovation and 
knowledge in european universities’. De conferentie werd ingevuld 
door diverse plenaire en zogenaamde parallelle sessies waarin  
afgevaardigden van de universiteiten lezingen gaven over onder-
werpen als Open educational resources, lifelong learning en 
Virtual mobility.

Van de zijde van de Studentenraad van de Open Universiteit namen 
twee afgevaardigden deel aan de conferentie. Daarnaast waren er 
twee studenten namens de Studentenraad van de fernuniversität 
Hagen aanwezig. De deelname aan de conferentie bood tevens een 
prima gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen in een aan-
tal ‘social activities’. zo was er voorafgaand aan de conferentie een 
excursie naar de binnenlanden van anatolië met een bezoek aan 
de antieke stad – uit de legenden – van Koning midas, waar oude 
grafkamers en archeologische vindplaatsen werden bezocht. 

De editie werd afgesloten door de nieuw verkozen voorzitter 
van eaDtU, will Swann, die in het dagelijks leven verbonden is 
aan de engelse Open Universiteit. Hij riep onder meer op tot het 
open delen van kennis en tot het aangaan van partnerships. een 
belangrijk instrument daartoe kan Studyportals worden, waar een 
overzicht te vinden zal zijn van bachelor- en masterprogramma’s, 
verzorgd door middel van afstandsonderwijs. als laatste activiteit 
stond een bezoek aan istanbul op het programma: een tour door 
de stad met bezoeken aan de aya Sofia, de blauwe moskee en de 
grote bazaar. al met al een leerzaam en ook boeiend programma. 
Komend najaar vindt de eaDtU conferentie op cyprus plaats.

jan van Knippenberg

Nieuwe Studentenraad 
van start
Op 17 januari is de Studentenraad voor het eerst in de nieuwe 
bezetting in vergadering bijeengekomen op de Heerlense campus. 
in het bijzonder werden de nieuw gekozen leden welkom geheten: 
Hanneke Quaedvlieg-jaspers, marcel zijlstra, leontine van gaal en 
Heleen Koppejan-luitze. in het middagdeel liepen cees Brouwer, 

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, studeren in 
Vlaanderen. Sinds de wijziging van de wHw (septem-
ber 2010) beschikt de Studentenraad, in de gezamen-
lijke vergadering met de Ondernemingsraad, nu over 
de belangrijke bevoegdheid van instemmingsrecht 
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.

Post uit Vlaanderen

telkens weer kijk ik ernaar uit om ‘post uit Vlaanderen’ te lezen 
in modulair. Dat was bij de laatste editie zeker niet anders. mijn 
verwondering was groot dat er enorme belangstelling is voor de 
gelijkschakeling van het Nederlandse OU-diploma psychologie met 
deze van het Vlaamse diploma. Ofschoon dat nog niet genoeg is, 
lees ik ook dat men ook gedacht heeft aan cultuurwetenschappen. 
en de rest? zijn de andere opleidingen te min? Uiteraard speelt 
deze problematiek ook andere opleidingen parten. zo ben ik af-
gestudeerd als mSc. milieu- en natuurwetenschappen en ja hoor, 
ook mijn OU-diploma is niet gelijk het Vlaamse. Na jaren zwoe-
gen (wat ik overigens zeer graag heb gedaan aan de OU) moet je 
een procedure volgen met je Nederlandse diploma aan de Naric 
Vlaanderen (een dienst binnen de onderwijsafdeling van de Vlaamse 
gemeenschap die nota bene subsidie uitgeeft aan de Vlaamse 
OU-studiecentra, maar in eerste instantie het diploma dat deze OU 
geeft, niet gelijk verklaart). Dus na een 15 cm. dikke ringmap te 
hebben ingediend, krijg je dan een briefje met de vermelding dat 
je mSc. milieu- en natuurwetenschapen ‘gelijkwaardig’ is met ‘een’ 
Vlaamse mastergraad. ‘een’ Vlaamse mastergraad vroeg ik mij af. Dus 
informeerde ik opnieuw bij de Naric met de vraag of dit dan master 
in de wetenschappen inhield of welke vermelding dan ook, maar 
dat was het helemaal niet. Het is gewoon een diploma dat gelijk-
waardig is aan ‘een’ Vlaamse mastergraad ondanks het gelijk aantal 
studiepunten wat voor andere OU-diploma’s niet altijd het geval is. 
Begrijpe wie het begrijpen kan (…). 

filip Van landeghem mSc, OU-alumnus 

f o r u m

plaatsvervangend collegevoorzitter, en Han roffelsen, beleidsmede-
werker, binnen voor een korte begroeting. De nieuwe Studentenraad 
zal medio februari een tweedaagse training volgen. Daarbij is tevens 
een vergadering voorzien, tijdens welke het Dagelijks Bestuur zal 
worden gekozen. Het ligt in de bedoeling om ook met de 
Ondernemingsraad een gezamenlijke ontmoeting te plannen, mede 
gezien de diverse gedeelde bevoegheden – o.a. instemmingsrecht 
m.b.t. instellingsplan en kwaliteitszorg – sinds het in werking treden 
van de nieuwe wHw.   
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‘Rechten wordt pas echt leuk als je ziet hoe  
de theorie in de praktijk wordt toegepast’

tekst: fred meeuwsen
Beeld: peter Strelitski 
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Mr. Gerlof Meijer is strafrechter. En dat niet alleen. Hij schrijft ook over 

strafrecht en adviseert erover. Zo pleit hij ervoor dat onze studenten 

rechtswetenschappen stage lopen bij rechtbanken. Zodat ze zien hoe de 

theorie in de praktijk werkt. ‘Kennis beklijft dan veel beter.’ 

De Urker-moordzaak, de 14-jarige Dirk post werd door een 15-jarige jongen doodgestoken, 
is één van de bekendere zaken waarin gerlof (53) vonnis sprak. Hij sprak ook vonnis in de 
zaak tegen de automobilist die twee zoontjes van een bekende ex-voetballer doodreed; 
zonder opzet, maar wel met schuld. en gerlof sprak bijvoorbeeld ook vonnis in de zaak 
tegen een brugwachter van de Ketelbrug bij lelystad, die terechtstond voor een dodelijk 
ongeluk. ‘Drama’s natuurlijk, maar desondanks heb ik een van de mooiste beroepen die er 
zijn’, zegt gerlof. ‘ik ben onafhankelijk, werk samen met mensen en probeer tot een recht-
vaardig oordeel te komen en zo de maatschappij tot steun te zijn. Boeiend werk.’

Pijn verdelen
we spreken elkaar in zijn ruime werkkamer 
in het gerechtsgebouw in lelystad. Niet 
alleen hier, maar ook in het gerechts-
gebouw in zwolle spreekt gerlof recht. 
Daarnaast stuurt hij ook zo’n twintig juridi-
sche medewerkers en rechters aan. ‘Dat kost 
meer energie dan de rechtszaken. er is hier 
een hoge werkdruk, dus ik moet de pijn  
verdelen. De populariteitsprijs win ik daar 
niet mee.’ Samen met z’n medewerkers 
maakt gerlof zich op om met de rechtbank 
lelystad op te gaan in de nieuwe indeling 
die minister Opstelten voorstaat. rechtbank 
zwolle verdwijnt en lelystad gaat samen 

met rechtbank Utrecht. De reorganisatie moet eind van het jaar 
gerealiseerd zijn. ‘Daar zal de komende periode veel tijd in gaan  
zitten. De rechtszaken zullen voorlopig op een laag pitje staan.’

Springplank
gerlof zegt bij toeval rechter geworden te zijn. Hij heeft het over 
een tombola. ‘Natuurlijk kun je je carrière voor een deel zelf bepa-
len, maar veel factoren en toevalligheden spelen een rol. zo was 
het niet vanzelfsprekend dat ik een universitaire opleiding ging 
doen en daarna rechter zou worden. ik had immers ooit alleen  
een meao-diploma op zak.’ met dat diploma ging gerlof in de 
jaren zeventig aan de slag bij het gaK. Via zijn werk daar kwam  
hij in aanraking met de raad van Beroep en zodoende ook met de 
rechtbank zwolle. Daar werd hij griffier. ‘Dat was zeer bepalend 
voor mijn verdere carrière. Veel collega’s studeerden aan de Open 
Universiteit, vooral omdat ze door wilden groeien in hun werk. 
Dat was aanstekelijk, dat wilde ik op een gegeven moment ook. 
langzaamaan groeide de ambitie om rechter te worden. De rech-
tenstudie van de Open Universiteit was daarvoor de uitgelezen 
springplank. prima te combineren met een baan.’ eerlijk gezegd 
vond gerlof de opleiding niet zo leuk, maar hij was wel gemoti-
veerd om de eindstreep te halen. ‘ik ging niet elk weekend zingend 
naar m’n zolderkamer om te studeren. liever sportte ik en was ik 
bezig met mijn gezin. maar ik had toch de drive om de eindstreep 
te halen.’ Na zes jaar gedisciplineerd studeren haalde gerlof in 1991 
zijn bul. twee jaar later was hij strafrechter. 

TOGAtop
als griffier had gerlof tijdens de studie een prima kijkje in de  
keuken van de rechtspraak. iets wat de meeste rechtenstudenten 
van de Open Universiteit moeten missen. en dat is zonde, vindt hij. 
‘rechten wordt pas echt leuk als je ziet hoe de theorie in de prak-
tijk wordt toegepast. Daarnaast maak je je de kennis veel sneller 
eigen. Het beklijft dan veel beter’, weet gerlof. Hij pleit er dan ook 
voor, dat studenten van de Open Universiteit stage lopen bij recht-
banken. gerlof heeft er contact over met prof. mr. evert Stamhuis, 
hoogleraar straf(proces)recht bij rechtswetenschappen. Deze juicht 
het pleidooi van gerlof toe. ‘we zijn het voorstel nu aan het  
uitwerken, de details moeten nog ingevuld worden. Het heeft al 
wel een naam: tOgatop, een masterstage om een kijkje te nemen 
in de togaberoepen.’ Daarover heeft gerlof ook gesproken met  
mr. dr. richard Verkijk, universitair hoofddocent/opleidingsmanager 
bij rechtswetenschappen. tOgatop zal volgend studiejaar starten. 
Het gaat om een combinatie van theorie over de professionaliteit 
van werken en een aantal kortdurende stages, bijvoorbeeld bij 
rechtbanken. Binnenkort worden hiervoor studenten geworven 
die als talentvol worden gezien. gerlof weet dat de rechtbanken in 
Nederland mee willen werken. ze willen immers steeds meer laten 
zien dat ze op maatschappelijke wijze bezig zijn. ‘rechtbanken 
willen gastvrij en toegankelijk zijn. Daar past zo’n stage prima bij. 
Bijkomend voordeel is dat studenten zien hoe functies bij een 
rechtbank worden ingevuld, wat de mores zijn. Dat zal allemaal van 
meerwaarde zijn. en ja, natuurlijk zijn er studiepunten te verdienen.’

Juridische boeken
Naast zijn pleidooi voor tOgatop is gerlof ook op andere fronten 
actief om de rechtswetenschappen naar een hoger plan te tillen. 
zo schreef hij, samen met anderen, juridische boeken. Hij heeft er 
drie op zijn naam staan. Over alles wat relevant is in de strafrecht-
praktijk schreef gerlof Leerstukken strafrecht. Dat boek behandelt 
onderwerpen zoals: wat is een getuige, wat is doorzoeken, wat is 
aanhouden van een verdachte. ‘Het is een soort naslagwerk, met 
daarin de basis van de dagelijkse strafrechtpraktijk. Bij zittingen 
heb ik het altijd bij me. Het is trouwens ook digitaal te raadplegen 
en er komt mogelijk ook een studenteneditie.’ Daarnaast schreef 
gerlof twee boeken in de serie Praktijkwijzer strafrecht: één over 
vormverzuim en één over noodweer. ‘Dat zijn heel specialistische 
boeken, toegesneden op de strafrechtpraktijk. ze staan bijvoor-
beeld in de boekenkast van advocatenbroers anker.’ (mr. wim anker 
en mr. Hans anker, die in spraakmakende zaken verdachten bij-
stonden, waaronder martha U., de verpleegster die verdacht werd 
van moord op negen patiënten/red.) Dat schrijven vond hij leuk, 
ook al koste het de nodige uurtjes. ‘Het is mooi alle kennis die her 
en der verspreid stond op a4-tjes en kladblokjes gerubriceerd terug 
te zien. en al schrijvend kom je tot nieuwe inzichten. Heel erg leuk.’ 

‘De Open Universiteit is toch 
mijn universiteit, die heel 
belangrijk is geweest voor  
mijn carrière’

Kinderschoenen
toch hebben de positieve ervaringen met schrijven gerlof niet 
warm gemaakt zich er meer op toe te leggen of gehoor te geven 
aan de lokroep te promoveren. Daarvoor mist hij de gedrevenheid 
voor details, terwijl wetenschap in zijn ogen juist over de komma’s 
gaat. ‘ik heb er de rust niet voor. Dagenlang opgesloten zijn in 
een kamer en stof herkauwen, is niets voor mij. aan anderen de 
taak de details in te vullen. ik ben iemand voor de grote lijnen.’ 
Niet voor niets is gerlof ingegaan op het verzoek van de faculteit 
rechtswetenschappen lid te worden van de raad van advies. 
Samen met andere afgestudeerden van de Open Universiteit  
adviseert gerlof de faculteit over de inhoud van het lesaanbod.  
eén keer per jaar komen ze in Heerlen bij elkaar. ‘eerlijk gezegd 
staat het nog in de kinderschoenen, het moet uitgebouwd  
worden en kan zeker van meerwaarde zijn. Het is verfrissend om 
mensen uit de beroepsgroep naar theoretische beschouwingen 
te laten kijken.’ waar z’n hart de laatste tijd ook sneller van gaat 
kloppen, is lesgeven. Sinds een aantal jaar doceert gerlof op het 
Studiecentrum rechtspleging en de politieacademie. graag zou  
hij de komende jaren meer voor de ‘klas’ staan. ‘ik praat graag 
en kennis overbrengen is leuk. wie weet, ga ik ooit nog lesgeven  
op de Open Universiteit. Dat zou mooi zijn, het is toch mijn  
universiteit. een universiteit die heel belangrijk is geweest voor 
mijn carrière.’
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Voor actuele informatie/aanmelden: 

webpagina (www.ou.nl) van uw 

faculteit of studiecentrum. 

Aanmelden workshops: www.ou.nl/

studiecoach.

activiteitenr oster

 F E B R U A R I

za 4	 •	 Workshop	8	weken	Mindfulness	(sc	Zwolle)
ma 6	 •	 Lezing	mr.	Paul	Koop:	‘Francis	van	den	Enden,	meester- 
  spion in de republiek der zeven provincien’ 
  (Utile Dulci, perron-3 rosmalen)
di 7	 •	 Poëzie-avond	(Homo	Ludens,	sc	Amsterdam)
	 •	 Lezing:	‘Kunst’	door	Marjon	de	Groot	(De	Verlichting, 
  sc eindhoven)
wo 8	 •	 Lezing:	‘Het	menselijk	brein’	(Kenniscafé,	sc	Emmen)
za 11	 •	 Workshop	Netwerken	(sc	Utrecht)
	 •	 Rondleiding	Boeddhistische	Kunst	Wereldmuseum 
  rotterdam (Homo ludens, sc amsterdam)
zo 12	 •	 Club	actuele	kunst:	De	Pont,	Tilburg:	expositie	Mark 
  wallinger (Suster Bertken, sc Utrecht)
di 14	 •	 Bijeenkomst	Plein	Air	(sc	Den	Haag) 
	 •	 Muziekclub:	‘De	preludes	van	Chopin’	(De	Verlichting, 
  sc eindhoven)
	 •	 Lezing	drs.	Lieke	van	den	Bulk:	‘Parijs	2011’ 
  (touS, sc enschede)
	 •	 Lezing	drs.	Hein	van	Dolen:	‘Byzantijnse	geschiedenis	met 
  speciale aandacht voor enkele roemruchte keizerinnen’ 
  (Si-tard, sc parkstad limburg) 
	 •	 Workshop	MC-tentamentraining	(sc	Rotterdam)
wo 15	 •	 Lezing	drs.	Wim	Bloemers:	‘De	psycholoog	als	beoordelaar 
  van gedrag: de Big five’ (sc almere)
do 16	 •	 Leesclub:	‘De	verbeelding’	door	Herman	Franke 
  (Dispuut Si-tard, sc parkstad limburg) 
	 •	 Workshop	MC-tentamentraining	(sc	Zwolle) 
	 •	 Workshop	Feedback	geven	en	ontvangen	(sc	Amsterdam) 
	 •	 Workshop	Google	Apps	(sc	Eindhoven)
za 18	 •	 Rondleiding	universiteitsbibliotheek	Groningen 
  (sc groningen) 
	 •	 Workshop	Digitaal	Mindmappen	(sc	Utrecht)
zo 19	 •	 Literatuurclub,	Marlene	van	Nieuwkerk:	De sneeuwslaap 
  (De Verlichting, sc eindhoven)
di 21	 •	 Bezoek	filosofisch	café	Felix	&	Sofie	(Homo	Ludens, 
  sc amsterdam)
	 •	 Lezing	Barry	Heinrichs:	‘Bauhaus:	curriculum	en	design’ 
  (Suster Bertken, sc Utrecht) 
wo 22	 •	 Bijeenkomst	filosofiegroep	(sc	Emmen) 
	 •	 Muziekclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
do 23	 •	 Workshop	Stressmanagement	(sc	Breda) 
	 •	 KennisCafé	Almere:	‘Verliefdheid’	(sc	Almere)
ma 27	 •	 Lezing	drs.	Coen	Free:	‘De	dichter	van	het	Wilhelmus’ 
  (retor Den Bosch, sc Nijmegen) 
	 •	 Workshop	Hartcoherentie	(sc	Utrecht)

di 28		 •	 Discussieclub:	‘De	kwaliteit	van	het	onderwijs’ 
  (De Verlichting, sc eindhoven)

 M A A R T

do 1	 •	 Literatuurclub,	Henning	Mankell:	Diepte 
  (De Verlichting, sc eindhoven)
za 3	 •	 Rondleiding	met	gids	in	vernieuwde	Cuypershuis	in 
  roermond (Si-tard, sc parkstad limburg) 
	 •	 Opera	en	filmclub	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht)
ma 5	 •	 Lezing	mr.	Paul	Wessing:	‘De	vrijheid	van	het	subject	en 
  de macht van de disciplinering’ en lezing ank Hamers: 
  ‘taal … een machtig wapen’ (Utile Dulci, perron-3 
  rosmalen)
di 6	 •	 Filosofische	lezing:	Wat	is	wijsheid? 
  (Homo ludens, sc amsterdam) 
wo 7	 •	 Bijeenkomst	Studium	Generale,	door	Arjan	Vader 
  (culturele contactgroep, sc zwolle)
do 8	 •	 Studium	Generale	OU,	lezing	dr.	Lisette	Duyvendak 
  (De Verlichting, sc eindhoven)
	 •	 Workshop	Motivatie	en	Inspiratie	(sc	Amsterdam)
za 10	 •	 Workshop	8	weken	Mindfulness	(sc	Eindhoven)
	 •	 Workshop	Sociale	Media	(sc	Utrecht)
ma 12	 •	 Bijeenkomst	studentenvereniging	psychologie	 
  De Studiekamer (sc Den Haag)
	 •	 Bijeenkomst	MeetingPoint	Psychologie	(sc	Zwolle)
 •	 Literatuurclub	Lampedusa:	De tijgerkat (Suster Bertken, 
  sc Utrecht) 
di 13	 •	 Bijeenkomst	Plein	Air	(sc	Den	Haag)
	 •	 Lezing	Hans	van	der	Laan:	‘Architectuur	Bossche	School’ 
  (De Verlichting, sc eindhoven)
wo 14	 •	 Lezing:	‘Breedtesport	versus	topsport’ 
  (Kenniscafé, sc emmen)
do 15	 •	 Leesclub:	De begraafplaats van Praag, Umberto eco 
  (Dispuut Si-tard, sc parkstad limburg)
	 •	 Lezing	Psychologie	(sc	Utrecht)
vr 16	 •	 Diploma-uitreiking	(sc	Enschede)
ma 19	 •	 Lezing	dr.	Paul	van	Tongeren:	‘Nietzsche	over	het 
  europese Nihilisme’ (retor Den Bosch, sc Nijmegen)
di 20	 •	 Discussieclub:	‘De	economische	crisis’,	inleider	René	 
  raijmaekers (De Verlichting, sc eindhoven)
	 •	 ‘Psychologie	&	Cultuur	Debat:	Cultuur	bestaat	niet’,	 
  lezing dr. theo Verheggen (touS, sc enschede) 
	 •	 Workshop	Digitaal	Mindmappen	(sc	Den	Haag)
do 22	 •	 Poëzie-avond	(Homo	Ludens,	sc	Amsterdam)
	 •	 KennisCafé	Almere:	‘Voedsel’	(sc	Almere) 
	 •	 Workshop	Timemanagement	(sc	Groningen)
za 24		 •	 Workshop	Autisme	(sc	Rotterdam) 
	 •	 Workshop	Hoogbegaafdheid	(sc	Utrecht)
ma 26	 •	 Lezing:	‘Mecenaat	in	Weimar’	(Suster	Bertken,	sc	Utrecht) 
di 27	 •	 Literatuurgroep	2:	Heren van de thee van Hella Haasse 
  (Homo ludens, sc amsterdam) 
	 •	 Workshop	Hartcoherentie	(sc	Den	Haag)
vr 28	 •	 Bijeenkomst	filosofiegroep	(sc	Emmen)
za 31	 •	 20-jarig	Lustrumsymposium	Si-tard	in	Museum	aan	het 
  Vrijthof maastricht (sc parkstad limburg)
	 •	 Workshop	Solliciteren	(sc	Utrecht)

Nieuwe opzet 
discussiegroepen
Bij de introductie van Studienet is besloten dat bij elke cursus een discussiegroep  

wordt aangeboden, zodat studenten met elkaar en met de docenten van gedachten 

kunnen wisselen. Uit de resultaten van de enquêtes Studentinzicht blijkt echter steeds  

dat de discussiegroepen een lage beoordeling krijgen. Naar aanleiding hiervan is in  

het kader van het programma ‘De student meer centraal’ een werkgroep samengesteld  

om uit te zoeken hoe deze slechte beoordeling in de toekomst te vermijden is.

ipO staat voor Instellingsbreed 
Programma Onderwijs.  

Daaronder vallen zes thema’s:  
de elektronische leeromgeving 

(elO), (online)begeleiding,  
computergebaseerd toetsen en 
eVc, kwaliteitszorg, multimedia 
en het ontwikkelen van digitaal 

onderwijs. Vanuit ipO wordt  
tevens gewerkt aan de training 

en ondersteuning van docenten.

tekst: dr. Kathleen Schlusmans

iP

Oorzaken van lage beoordeling
De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de lage 
beoordeling van discussiegroepen veroorzaakt wordt 
door verschillende verwachtingen, leegstand van groe-
pen en gebrek aan begeleiding. Docenten verwachten 
dat studenten vanzelf met elkaar in gesprek treden,  
terwijl studenten initiatief en activiteit van de docent 
verwachten. Studenten plaatsen een enkel bericht 
waarop vanwege lage studentenaantallen niet gerea-
geerd wordt. een en ander heeft als consequentie dat 
studenten niet meer reageren. Daardoor raken docen-
ten gefrustreerd over het disfunctioneren van de groep 
en dat heeft tot gevolg dat ook zij niet meer naar de 
discussiegroepen kijken. 

Sociale functie
Nadere analyse van de discussiegroepen laat ook zien 
dat bij sommige cursussen de discussiegroep een 
duidelijke onderwijsfunctie heeft. Studenten worden 
verplicht de discussiegroep te gebruiken om op elkaars 
werkstukken te reageren of actief aan inhoudelijke dis-
cussies deel te nemen. De docent participeert actief en 
uit evaluaties blijkt dat deze groepen positief gewaar-
deerd worden. Daarnaast zien we dat vooral bij cursus-
sen met grote groepen studenten de discussiegroep 
een sociale functie heeft. Studenten gebruiken de 
groep om met anderen in contact te komen, zij delen 
de vreugde bij het halen van een tentamen en uiten 
hun frustratie als de studie even wat tegenzit. Ook deze 
sociale functie is belangrijk, hoewel we ook zien dat die 
functie vaak spontaan wordt vormgegeven in groepen 
op facebook en linkedin.

Drie mogelijkheden
Naar aanleiding van het rapport van de werkgroep 
en de nadere analyse is besloten in voorjaar 2012 het 
beleid voor discussiegroepen te veranderen. tot nu toe 
had elke cursus een discussiegroep. in de nieuwe opzet 
zijn er drie mogelijkheden.
1   geen discussiegroep 
er is geen discussiegroep meer bij de cursus omdat er 
te weinig studenten zijn en/of de discussiegroep geen 
duidelijke functie heeft. De huidige discussiegroep 
wordt verwijderd. als een cursus geen discussiegroep 
heeft, moet het voor studenten wel helder zijn hoe 
ze contact kunnen opnemen met de begeleider. Ook 
zullen we studenten verwijzen naar het forum van de 
opleiding of de faculteit.
2   Studentenforum
er is wel een discussiegroep, maar deze wordt niet 
gemodereerd. De groep heeft geen duidelijke onder-
wijsfunctie en de docent participeert niet actief in de 
groep. Deze discussiegroep krijgt een andere naam, 
namelijk studentenforum, zodat het helder is dat er 
geen docent aanwezig is en dat de groep erop gericht 
is studenten de mogelijkheid te geven met elkaar van 
gedachten te wisselen. Ook in dit geval gaan we duide-
lijk aangeven hoe studenten contact kunnen opnemen 
met de begeleider.
3   Discussiegroep
er zijn een of meer discussiegroepen bij de cursus. 
in deze groepen wordt duidelijk aangegeven wat de 
functie van de discussiegroep is, en wat studenten 
kunnen verwachten. Docenten verplichten zich actief 
in deze groepen te participeren. Deze groepen blijven 
gewoon bestaan onder hun huidige naam.
elke faculteit heeft voor elke cursus aangegeven welke 
mogelijkheden van toepassing zijn. in de komende 
maanden worden deze wijzigingen geïmplementeerd. 
Vanaf dat moment kun je ervan uitgaan dat de docent 
actief participeert als er een discussiegroep is bij een 
cursus. als er een studentenforum wordt aangeboden, 
dan kunt u ervan uitgaan dat een docent daarin niet 
participeert en ook niet meeleest.
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service en inf rmatie

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, 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

Studiebegeleiding

Onlangs zijn de bijeenkomsten betreffende het tweede semester 
2011-2012 toegevoegd. De info betreft alleen de cursussen van de 
faculteit rechtswetenschappen. De laatste (actuele) informatie over 
studiebegeleiding vindt u steeds op de desbetreffende webpagina 
van een cursus op Studienet en/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 steeds de laatste informatie moet u de  
cursussite zelf raadplegen. Het gaat om de volgende cursussen:  
– B16111 Observeren en rapporteren 
– r01152 Basiscursus recht 
– r74112 inleiding strafrecht 
– S16212 gespreksvoering 
– S48112 inleiding in de psychologie 

– S61321 Klinische gespreksvoering 
– S73311 psychodiagnostiek in de gezondheidspsychologie 
– S74311 psychodiagnostiek in de klinische psychologie. 

Hoofdvestiging gesloten 
tijdens Carnaval
maandag 20 februari is de hoofdvestiging van de Open Universiteit 
in Heerlen gesloten wegens carnaval. U kunt wel, 24 uur per 
dag, gebruikmaken van het automatische responssysteem én  
onze webpagina ‘Vraag en antwoord’ voor meest gestelde vragen 
(zie adressen in kadertje hierboven). andere vragen per mail zullen 
zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Overigens kunnen de 
openingstijden van de studiecentra tijdens carnaval verschillend 
zijn. raadpleeg daartoe de website van uw studiecentrum.  
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Alumnivereniging
Open UniversiteitVan de AVOU-bestuurstafel

Ook in de feestmaand december 2011 kwam ons bestuur weer 
op een donkere avond bijeen. in Utrecht was de Oudegracht 
feestelijk verlicht. Op de vergaderlocatie heerste een optimisti-
sche stemming. Het jaar 2012 moge er dan voor de Nederlandse 
samenleving niet al te rozenkleurig uitzien, voor de aVOU zijn er 
prima plannen uit te voeren. allereerst werd echter de nieuwe 
penningmeester, Koert gerbens, formeel geïnstalleerd. Van de 
aftredende penningmeester, erwin Koenen, zal in het voorjaar 
passend afscheid worden genomen. Hij heeft erg veel gedaan 
voor de alumnivereniging en niet alleen als penningmeester.  
De actie ‘werving nieuwe leden’ zal ook in het vroege voorjaar  
op touw worden gezet. we zullen dan dankbaar gebruikmaken 
van het door de (vorige) voorzitter van de college van bestuur 
aangeboden geschenk bij de lustrumviering in het voorjaar 
van 2011.

De algemene ledenjaarvergadering zal in het nieuwe jaar in 
Breda plaatsvinden. we zullen vergaderen en lunchen in het 
apollo Hotel. Na de vergadering, een lezing door prof. dr. jaap 
van marle, getiteld ‘De turkse Kwestie’ en een lezing door  
dr. jeroen van Heste, getiteld ‘Humanisme en het avondland’, 
bezoeken we de Kma en het Kasteel van Breda. Dit wordt een 
speciaal voor de aVOU door de Historische Vereniging en enkel 
Kma-oudgedienden georganiseerde vip-excursie. we zullen  
dingen zien die het gewone publiek vaak niet te zien krijgt.

Het bestuur heeft ook de in het najaar gehouden enquête  
bekeken. De voornaamste genoemde gewenste onderwerpen 
zijn: promotielezingen en instructie, Vlaanderen, internet  
studeren, cyberspace. Onze houder van de kennisportefeuille,  
de promovendus Bram Brouwer, zal in het land promotielezingen 
gaan houden. Vlaanderen krijgt in 2012 extra aandacht. er zal 
rechtstreeks versterkt contact komen met België. er gaat binnen-
kort een schrijven uit naar de studiecentra in verband met het 
aan elkaar breien van de regionaliseringsplannen. Hiervan vinden 
wij dat er een win-winsituatie kan ontstaan. Het accent komt 
te liggen op publicatie en directe communicatie. er komen ook 
financiële afspraken. Het eerste concept is al geschreven. Om  
een en ander daarvan sterk te maken, zal een zogenoemde  
heidag worden georganiseerd in mei of juni. Verder kwamen  
nog aan de orde: de benoeming van een vicevoorzitter, de  
vormgeving van representatiegeschenken in 2012, zonder  
uitstel, de actualiteit van de alumnigids, die alleen nog digitaal 
verkrijgbaar zal zijn. wij gaan ook enkele beroepsperspectieven-
dagen op poten zetten.
en ondanks de economische en ook financiële crisis gaat de  
contributie van de aVOU niet omhoog. wij wensen u allen een  
gelukkig en rijk Nieuwjaar. rijk in alle opzichten uiteraard.

Namens het aVOU-bestuur
zweitze Hofman, activiteitencoördinator

Alumnivereniging
Open Universiteit
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Chronische cognitieve 
dissonantie

Al eens geprobeerd helemaal van Facebook af te komen? Het 
kostte mij een behoorlijke inspanning en enkele weken om er 
vanaf te raken, na waarschuwingen dat als ik dat deed, ik er 
nooit, maar dan ook nooit meer gebruik van zou kunnen maken. 
Iedere ‘Facebooker’ weet dat dit laatste onzin is. Afgezien van het 
feit dat Facebook me nu voortdurend achtervolgt en ik werkelijk 
mijn best moet blijven doen er niet meer op te ‘klikken’. Velen in 
mijn omgeving vinden echter Facebook nuttig en ook in kranten 
en tijdschriften worden de voordelen ervan soms opgenoemd. 
Zelfs in de rede van de dies natalis 2011 werd ingegaan op de – 
door mij beluisterd als licht twijfelachtige – voordelen van het 
medium. Ik word nu dus voortdurend geplaagd door afwegingen: 
goed of niet goed. De Facebook-organisatie bestaat ten slotte  
op 4 februari 2012 acht jaar en heeft meer dan 750 miljoen 
klanten. Dit is slechts één voorbeeld van mijn chronische kwaal: 
cognitieve dissonantie. Dit is een onaangename spanning bij het 
kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een 
eigen overtuiging of mening. Volgens de theorie voelen mensen 
een sterke dwang om dissonanties te verkleinen door hun opvat-
tingen aan te passen. Ik wens echter in bovengenoemde kwestie 
geen consonant te maken. Nu is de zaak bij mij chronisch en zal 
wel blijven. Ik ga niet op Facebook. Je hoeft niet eens een weten-
schapper te zijn om hier wetenschappelijk over te denken. Ieder-
een, ook het trouwe lezertje van deze kolommetjes, kan ervaren 
hoe opwindend het is een slecht idee te laten varen voor een 
goed idee. Ik vind het dus een goed idee niet meer aan Facebook 
te doen. De vraag van prof. dr. Peter Sloep gesteld in zijn dies 
natalis-rede was: ‘Gebruik van sociale media in het onderwijs: 
wat is wijsheid?’, is dan meteen ook opgelost. Het gebruik van 
sociale media in het onderwijs kan alleen van nut zijn als er een 
universeel systeem was dat alle leerlingen kan bereiken. Niet als 
zich allerlei media ontwikkelen, en ik beloof u, er komen er naast 
de bestaande acht nog tig bij.
Sociale media zijn een beetje vergelijkbaar met talen. Je kunt ze 
niet allemaal spreken. Het onderwijs zal zijn eigen medium moe-
ten uitzoeken en ontwikkelen. Niet de elkaar kruisende systemen 
als Hyves, LinkedIn, Facebook, Twitter, weblogs (trackbacks), fora, 
Numpa, Netlog, Google, Blogger, YouTube, Daylymotion, Picasa, 
Flickr, eKudos, Digg en zo. Ik denk wel dat velen van u nu lich-
telijk last krijgen van cognitieve dissonantie; nu maar hopen dat 
het niet chronisch wordt zoals bij uw kolommenschrijver.

Zweitze 
Reacties: zweitze@planet.nl
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blind aan beide ogen. amper twee maanden oud onderging ze in 
een ziekenhuis in Nijmegen een hoornvliestransplantatie. Sindsdien 
heeft zij in haar rechteroog een zichtvermogen van anderhalf pro-
cent. met haar linkeroog kan ze enkel licht en donker onderschei-
den. maar deze bijzondere, jonge vrouw laat zich niet kisten door 
haar beperking. megan volgt een reguliere vwo-opleiding aan het 
Bisschoppelijk college Broekhin in roermond. Daarover zegt zij: 
‘Bij proefwerken krijg ik wat extra tijd’. ze is actief in het reuverse 
trommel & fluiterkorps Sint Barbara en onderneemt wekelijks met 
haar vriendinnen een stevige wandeltocht. als dochter van Karin 
en john Houwers vervult ze te midden van haar zussen Demi (20), 
Brody (15) en erin (11) ook een actieve rol in hun vrouwenhuis-
houden.

Studente met standvastige trekken
Opmerkelijk genoeg ervaart megan haar visuele beperking niet als 
een handicap. ‘Dit is voor mij de vertrouwde wereld geworden. 
ik maak me van alles een voorstelling, net als iedereen. als je bijna 
blind bent, moet er wel enorm veel georganiseerd worden. je moet 
in mijn positie dus goed kunnen plannen, vooruit denken, rege-
len en organiseren, dubbel sociaal zijn ook.’ en dat is ze dus. maar 
hoe aimabel ook, megan heeft standvastige trekken. zonder haar 

bewonderenswaardige 
doorzettingsvermogen 
had ze haar academic 
experience-certificaat 
Sociale psycho-
loge waarschijnlijk niet 
behaald. zij begon 
immers met handicaps 
aan de module van 
de Open Universiteit, 
omdat ze naast een 
visuele functiebeper-
king ook een gehoor-
beperking heeft. 

‘ik heb nu ervaren wat academisch onderwijs inhoudt’

Scholieren krijgen certificaat 
Academic Experience

Vechters met aantrekkingskracht
waaghalzen en optimisten die iets nieuws durven te beginnen. Vechters die doorgaan waar 
anderen stoppen. Voor bedrijfsleven, economie en universiteiten zijn ze het zout in de pap. 
Van dergelijke mensen gaat soms ook een bedwelmende aantrekkingskracht uit. Deze 
karakterisering is volgens rector magnificus prof. mr. anja Oskamp ook van toepassing op 
de 43 vwo’ers van zestien, zeventien en achttien jaar. zij deelde nog meer complimenten 
uit: ‘jullie zijn het bewijs dat de meeste studenten best willen uitblinken en niet alleen voor 
een zesjescultuur gaan. Bijna de helft (45 procent/red.) van alle deelnemers is geslaagd.  
en dat soms met een cijfer dat reguliere studenten van de Open Universiteit jullie graag 
zouden nazeggen. ik ben dan ook werkelijk apetrots op jullie.’

‘Jullie zijn het bewijs dat de meeste studenten 
best willen uitblinken en niet alleen voor een 
zesjescultuur gaan’

Bijzondere vrouw
respect en bewondering groeiden nog verder tijdens de bloemlezingen van de geslaag-
den. Het waren vooral de soms overrompelende verhalen achter de studenten die opzien 
baarden. Neem megan Houwers (18). Het is moeilijk haar beeld van het netvlies te krijgen 
als je er eenmaal je oog op hebt laten vallen. warm, intelligent, creatief, initiatiefrijk en niet 
te vergeten energie voor twee. Door een erfelijke afwijking was megan bij haar geboorte 

43 vwo’ers uit Limburg en 

Noord-Brabant kregen van 

rector magnificus prof. mr. Anja 

Oskamp het certificaat Academic 

Experience. Want zij rondden 

met goed gevolg een van onze 

modules af. De uitreiking vond 

plaats op 8 december 2011 tijdens 

een academische plechtigheid 

in studiecentrum Parkstad 

Limburg. ‘Ga er maar aanstaan 

op jullie leeftijd’, zei onze rector 

magnificus. We hebben het dus 

over bijzondere studenten. 

Waaronder Megan Houwers, die 

nagenoeg blind is. ‘Het klinkt 

mogelijk raar, maar ik ben 

visueel ingesteld.’

Steun van laptop en software
met steun van haar laptop en speciale software moest megan zich, 
van centimeters afstand turend op haar beeldscherm, de per cd-rom 
aangereikte studiestof eigen maken. ‘Het klinkt mogelijk raar, maar 
ik ben visueel ingesteld. ik kan braille lezen, maar ik werk vrijwel 
altijd met mijn laptop. Of dat niet super vermoeiend is? Valt wel 
mee, ik ben het gewend. Hooguit bij proefwerkweken ben ik aan 
het einde van de dag wat meer vermoeid.’ Die woorden typeren 
haar. megan is geen doorsneemens, en ook geen doorsneestudent. 
zij slaagde uiteindelijk met een zeven voor Sociale psychologie. ‘ik 
heb nu ervaren wat academisch onderwijs inhoudt’, zegt megan. 
‘Dat is toch andere koek dan een vwo-opleiding. Op mijn school 
kun je weleens een aantal weken je studie laten sloffen. Bij een aca-
demische studie kan dat niet. Daar red je het niet als je pas een of 
twee avonden voor een tentamen stevig de boeken induikt. ik had 
dat overigens redelijk snel door en heb iedere woensdagmiddag 
drie van mijn vier tussenuren besteed aan de module van de Open 
Universiteit.’ Over de begeleiding door regionaal studievoorlich-
ter leonie Heldens is megan overigens zeer te spreken: ‘mevrouw 
Heldens stond altijd met raad en daad paraat’. 

‘Academisch onderwijs is toch 
andere koek dan een vwo-opleiding’

Eigenwijs
proeven aan wetenschappelijk onderwijs leverde uiteindelijk ook 
het besef op dat Sociale psychologie voor haar toch niet het ware 
is. ‘Het was leuk om te doen, maar ik weet nu zeker dat ik geen 
studie psychologie ga doen. ik denk momenteel aan fysiotherapie 
of theologie. inderdaad twee totaal verschillende studierichtin-
gen, maar beide spreken me wel aan.’ megan heeft zich inmid-
dels ook al enigszins verdiept in haar volgende studie. ‘theologie 
is in Nijmegen, dus dat is vanuit reuver goed te bereiken en 
fysiotherapie is in Heerlen geloof ik. een nieuwe studie en alleen op 
kamers lijkt me in het eerste jaar nog even te moeilijk. ik moet overi-
gens nog wel uitzoeken of ik mijn huidige taxivervoer van thuis naar 
school ook tijdens een academische opleiding kan krijgen. anders 
moet ik met het openbaar vervoer gaan of een andere oplossing 
zoeken. Nee, een studie aan de Open Universiteit zie ik vooralsnog 
niet als een alternatief.’ glimlachend zegt zij: ‘ik wil het echte studen-
tenleven in al zijn facetten ondervinden. in die zin ben ik eigenwijs.’

tekst: ton reijnaerts
Beeld: monique Vossen

foto hiernaast: rector 
magnificus prof. mr. anja 
Oskamp overhandigt 
het certificaat academic 
experience aan megan 
Houwers.

Hiernaast links: rector magnificus prof. mr. anja 
Oskamp spreekt de 43 vwo’ers toe, die een  
certificaat academic experience behaalden.
foto uiterst links: rector magnificus prof. mr. 
anja Oskamp en de scholieren die een certificaat 
academic experience behaalden.
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Studietips: schrijven met de outline-tool
In deze rubriek adviseren regionaal voorlichters Gijske Meijerink (rechts 

op de foto) en Eva von Stockhausen (links op de foto), beiden regio 

Randstad, je over studievaardigheden, zoals concentratie, planning en 

tentamen doen. Deze keer: schrijven met de outline-tool.

 

 

Wat is de outline-tool?
De outline-tool is een elektronisch hulpmid-
del dat je helpt bij het schrijven en de uit-
eindelijke tekst. je vindt deze tool in de 
standaardinstellingen van een tekstverwer-
kingsprogramma, bijvoorbeeld in microsoft 
word. met deze functie kun je voorafgaand 
aan het schrijven je ideeën gemakkelijker 
ordenen en in een lijstje met trefwoorden 
zetten. Vervolgens kun je aan de hand van 
dit lijstje een logisch opgebouwde tekst uit-
schrijven. Het kan ook zo zijn dat je voor je 
werkstuk al een mindmap gemaakt hebt 
met alle belangrijke concepten. Deze staan 
echter nog niet in een logische volgorde 
voor een lopende tekst. Ook in dit geval kun 
je de outline-tool gebruiken. 

Gebruik van outline-tool
Onderzoek toont aan dat werken met de 
outline-tool een positief effect heeft op het 
structureren en presenteren van teksten en 

dat het de efficiëntie kan verhogen.* wil je 
weten hoe je de outline-tool kunt gebruiken 
voor het ordenen van een werkstuk, kijk 
dan eens op Studiecoach, die vind je op 
www.studiecoach.nl. Bij ‘Schrijven’ staat de 
link ‘De Outlinetool geeft structuur’. in een 
filmpje legt drs. milou de Smet, onderzoeker 
op dit gebied bij de Open Universiteit, op 
zeer duidelijke wijze uit hoe je dit instru-
ment kunt gebruiken. Studenten die na 
deze uitleg gebruik hebben gemaakt van  
de outline-tool zijn erg enthousiast. eén van 
hen zei: ‘Het maken van een bouwplan op 
de pc was voor mij dé studietip!’

wij wensen jullie met deze tip veel succes 
toe bij de studie!

* De Smet, m., Broekkamp, H., Brand-gruwel,S.  
Kirschner, p. (2010). Outline-tool helpt om 
beter te leren schrijven. OnderwijsInnovatie,  
12 (4), 32-34.

Teksten schrijven
in de loop van de studie moet je regelmatig 
teksten schrijven. Bijvoorbeeld voor een 
werkstuk, een essay of een afsluitend 
onderzoek aan het eind van de bachelor-  
of masteropleiding. Het kan ook voorkomen 
dat je een presentatie moet houden en daar 
een tekst voor moet schrijven. in al die 
gevallen is het essentieel dat je een goede 
tekst kunt schrijven.
als je weinig of geen ervaring hebt met  
langere teksten schrijven, kun je verstrikt 
raken in het schrijfproces omdat je niet 
goed weet hoe je het aan moet pakken. 
zomaar in het wilde weg gaan schrijven, 
heeft namelijk weinig zin en bovendien zou 
je er veel tijd mee verliezen. Uit onderzoek 
is gebleken dat het erg nuttig is vooraf een 
tekstplan te maken. Hiermee verbeter je 
niet alleen de kwaliteit van je tekst, je tekst 
uitschrijven kost ook minder moeite. zo’n 
tekstplan kun je maken met behulp van de 
outline-tool.
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CULTUURWE TENSCHAPPEN

Nieuwe cursus 

Cultuurgeschiedenis van de oudheid 

Met ingang van het tweede semester (1 februari) verrijkt de 1-moduuls-

cursus Cultuurgeschiedenis van de oudheid het programma van de 

bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen. Daarmee is voor 

het eerst een compact overzicht van de klassieke Grieks-Romeinse 

cultuur in het aanbod van de faculteit opgenomen. Een aanrader voor 

alle CW-studenten, maar ook voor opname in de vrije ruimte van andere 

opleidingen.

 
in de Ilias beschrijft Homerus mycene als de machtigste van alle steden op de pelopon-
nesus. Hij noemt het ‘het goudrijke mycene’, gesticht door perseus, de zoon van oppergod 
zeus en Danaë. De stadsmuur zou zijn gebouwd door de reus cyclops. aan het eind van  
de negentiende eeuw bevestigden de opgravingen van Schliemann het bestaan van 
mycene en de grootsheid ervan, maar veel andere beweringen van Homerus moeten  
toch worden geïnterpreteerd als mythen, als verhalen die de mensen eeuwenlang aan 
elkaar door vertelden. 

Elke stad één hoofdthema
De eindredacteuren van het tekstboek van cultuurgeschiedenis van 
de oudheid (c 21211) dr. Nathalie de Haan en dr. Stephan mols,  
grijpen de stad mycene aan om in het volgende hoofdstuk de 
grieks-romeinse mythologie te behandelen, die zo’n belangrijke  
rol speelt in de klassieke teksten. zo gaan zij voortdurend te werk:  
elf steden en één eiland dienen als uitgangspunten voor de  
behandeling van een hoofdthema uit de cultuurgeschiedenis van 
de klassieke oudheid in haar geheel. zo dient milete voor de filo-
sofie, het jonge rome voor een verhandeling over de staatsinstel-
lingen, het bestuur en het recht, en athene in de eeuw van pericles 
voor het thema ‘oorlog en vrede’. Hellenistisch alexandrië dient als 
uitgangspunt voor de behandeling van de griekse en romeinse 
letterkunde, en om uit te leggen hoe de griekse en romeinse 
wereld economisch reilde en zeilde wordt een beeld geschetst van 
het bijzondere eiland Delos. rome en athene keren terug, maar 
dan in de eerste eeuw vóór en de tweede eeuw na christus, om een 
beeld te schetsen van de structuren van de samenleving en van de 
beeldende kunst en de muzische kunsten. aan de hand van Ulpia 
Noviomagus Batavorum, het oude Nijmegen, wordt uit de doeken 
gedaan in welke mate de grieks-romeinse cultuur zich uitstrekte 
tot in de verste uithoeken van het rijk: hoe groot of klein waren de 

verschillen tussen ‘centrum en periferie’? tenslotte komt ephesus aan 
de orde voor het thema ‘stedenbouw en architectuur’, constantinopel 
voor ‘regilie’ en ravenna voor het bijzondere hoofdstuk ‘de Oudheid 
na de Oudheid’. in dat laatste hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op 
de vergaande invloed die de klassieke beschaving op de europese en 
arabische samenleving heeft gehad in de tijden die volgden na ‘de val 
van rome’ in 476. tot op de dag van vandaag!

Team van prominente experts
Nathalie de Haan en Stephan mols van respectievelijk de afdelingen 
geschiedenis en griekse en latijnse taal en cultuur van de radboud 
Universiteit Nijmegen zochten voor de samenstelling van het tekstboek 
van de cursus een team van meer dan twintig prominente experts bij 
elkaar uit binnen- en buitenland. zij smeedden hun teksten aaneen 
tot een intrigerend geheel. Honderden kleurenillustraties en heldere 
kaarten ondersteunen op bijna alle bladzijden de tekst. Het tekstboek 
cultuurgeschiedenis van de oudheid werd geschreven in opdracht van 
de faculteit cultuurwetenschappen (die ook de productie verzorgde) 
en uitgegeven door Uitgeverij w-Books. Op Studienet staat een helder 
werkboek dat de stof helpt te bestuderen.

paul van den Boorn, opleidingsmanager

www.ou.nl/cultuurwetenschappen

Zeer geslaagd symposium: 
’Vrije wil – Under control?’
De studentenverenigingen van Den Bosch (Utile Dulci), eindhoven 
(De Verlichting) en Nijmegen (Valc-hof ) organiseren al vier jaar in 
december een symposium. Na drie maal cultuurhistorie was nu de 
filosofie aan de beurt met als onderwerp het in vele recente publi-
caties aangevochten bestaan van de menselijke vrije wil. De keuze 
daarvoor bleek een schot in de roos. De inschrijving was in korte 
tijd volgetekend. Dit mede dankzij de hulp van de OU te Heerlen 
die de uitnodigingen onder de studenten verspreidde. zonder de 
hulp van studiecentrum Nijmegen zou de organisatie heel wat 
minder soepel zijn verlopen. Onder leiding van de dagvoorzitter dr. 
jeroen Vanheste, OU-docent filosofie, discussieerden de filosofen 
prof. dr. marc Slors en dr. cees leijenhorst en de neurowetenschap-
pers van het Dondersinstituut jolien francken ma/mSc en dr. roel 
willems met elkaar en met de zaal over dit pakkende onderwerp. 
er is een videoverslag gemaakt van het gehele programma dat 
binnenkort op de sites van de studentenverenigingen zal worden 
geplaatst. Daarom volgt hier alleen een korte impressie.
jeroen Vanheste opende met een terreinverkenning. Daarin werd 
snel duidelijk dat een antwoord over het al of niet bestaan van een 
vrije wil die dag niet zou volgen. typerend was de ontwikkeling 
vanaf Descartes met zijn mechanisch wereldbeeld naar compata-
bilisme, een spannende verbinding tussen hard determinisme en 
aanvaarden van vrije wil. marc Slors noemde zich een fervent  
compatabilist. Neurowetenschap zegt volgens hem niets over 
determinisme en de recente literatuur die zoveel ophef veroor-
zaakt, gaat niet over vrije wil maar over bewustzijn. Het persoonlijk 
bewustzijn oordeelt en handelt vanuit de eigen, door vele invloe-
den gevormde identiteit. is daarmee ook gedetermineerd maar 
dat staat volgens hem los van het determinisme van kortetermijn- 
beslissingen waarover het ging in de boeiende en door jolien 
francken en roel willems toegelichte beelden van neuroweten-
schappelijke experimenten. in vier forumdiscussies ging het daarna 
over pogingen tot begripsbepaling van de vrije wil, over strafbaar-
heid en menselijke verantwoordelijkheid (‘my brain made me do 
it!’) en morele grenzen van gedragsverandering door corrigeren 

van ‘programmeerfouten’ in het brein. Ook de zaal nam volop deel aan 
de discussie. Uit de reacties bij de afsluitende borrel bleek dat de  
deelnemers zeer enthousiast waren over dit geslaagde symposium.  
zo ontving de organisatie per mail het gedicht ‘mens’ van leo Vroman 
(bron: Uit Slaapwandelen, amsterdam, 1957, Querido) 

thema: ‘Behoud van cultureel erfgoed’

Lustrumsymposium Si-tard
Op 31 maart viert de vereniging van studenten en alumni cultuur-
wetenschappen Si-tard haar twintigjarig bestaan met een symposium 
in maastricht. tijdens deze dag staat het thema ‘Behoud van cultureel 
erfgoed’ centraal, een onderwerp dat tot felle discussies en menings-
verschillen aanleiding kan geven en waarover de opvattingen van de 
deskundigen in de loop van de tijd steeds weer veranderen. Natuurlijk 
komen de ideeën van de grote maastrichtse voorvechter voor ons  
cultureel erfgoed Victor de Stuers uitgebreid aan de orde. Hij was de 
eerste die het belang van de instandhouding van onze historische 
bouw- en kunstwerken op de agenda wist te zetten. Daarnaast schen-
ken we aandacht aan het werk van architect pierre cuypers, zijn samen-
werking met De Stuers rond de bouw van het rijksmuseum en de res-
tauratie van Kasteel de Haar in Utrecht die geheel volgens zijn ideeën is 
uitgevoerd. Ook de dilemma’s, problemen en keuzen in de praktijk van 
de hedendaagse restauratiearchitectuur komen aan bod. Dr. jos perry, 
prof. anne van grevenstein en ir. rob Brouwers nemen de lezingen 
voor hun rekening. ’s middags is er tijd ingeruimd voor een wandeling 
naar keuze in de maastrichtse binnenstad, een bezoek aan de Basiliek 
van Sint Servaas (in de tachtiger jaren gerestaureerd) of een bezoek 
aan het onlangs geheel gerenoveerde museum aan het Vrijthof. De dag 
wordt in dit museum afgesloten met een borrel. Het binnenprogramma 
speelt zich af in de sfeervolle, historische ambiance van de aula van de 
Universiteit van maastricht. wij heten u hier van harte welkom.  
Voor studenten cultuurwetenschappen telt het symposium mee als  
onderdeel van de cursus Het cultuurwetenschappelijk Debat.  
U vindt alle bijzonderheden over dit symposium op onze weblog:  
www.symposiumsitard.blogspot.com. 
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mag ik mij voorstellen

Professor Gerard Mertens, decaan faculteit Managementwetenschappen

die zo veel aandacht en zorg besteden aan het onderwijs. mijn 
ervaring als hoogleraar en bestuurder in de academische wereld 
gedurende de afgelopen 20 jaar is dat onderzoek een zeer promi-
nente plaats heeft verworven in het hoger onderwijs en dat gaat 
soms ten koste van de aandacht voor het onderwijs. Dat neem ik 
overigens mijn wetenschappelijke collega’s (en mijzelf ) geenszins
kwalijk, want het is een gevolg van de prestatiebeoordeling- 
systematiek die de overheid aan wetenschappelijke instellingen
heeft opgelegd – en deze vervolgens weer aan hun individuele
medewerkers – om de wetenschappelijke productie te verhogen.
ik heb hierover recent in het NRC met een collega uit Nyenrode een 
kritisch artikel geschreven met als thema ‘perverse prikkels in de 
wetenschap’.  

Goede balans tussen onderwijs en onderzoek
De OU heeft in tegenstelling tot de andere universiteiten in 
Nederland een afwijkende historie en was in oorsprong primair 
gefocust op onderwijs en onderwijsinnovatie. Daar heeft deze 
instelling inmiddels ook wereldwijd faam mee verworven. Het ver-
richten van wetenschappelijk onderzoek binnen de disciplines, 
zoals managementwetenschappen, is pas later aan de doelstelling 
van de OU toegevoegd. Daar waar andere universiteiten nu juist 
proberen om de balans tussen onderzoek en onderwijs te herstel-
len, constateer ik dat de OU de afgelopen jaren bezig is om het 
wetenschappelijk onderzoek verder uit te bouwen, zonder daarbij 
onderwijs te verwaarlozen. Naar mijn mening dient bij een weten-
schappelijke onderwijsorganisatie te allen tijde gestreefd te worden 
naar een goede balans tussen onderwijs en onderzoeksactiviteiten. 

www.ou.nl/management

immers, hoogwaardig kwalitatief en innovatief academisch onder-
wijs dient de laatste wetenschappelijke inzichten te bevatten, die 
onze studenten in hun werkomgeving moeten kunnen toepassen. 
Het goede nieuws is dat mijn voorganger, prof. Herman van den 
Bosch, dezelfde visie deelde (en nog altijd deelt) met mij, daarom 
zijn er de afgelopen jaren al goede initiatieven opgezet om de 
onderzoeksagenda binnen onze faculteit verder te ontwikkelen. 
ik wil deze lijn graag doortrekken en verder versterken, zonder dat 
ik daarbij overigens de aandacht voor ons onderwijs wil verliezen.  

Toegepast onderzoek
Ons onderzoek zal voornamelijk in dienst moeten staan van onze 
onderwijsprogramma’s en dus van onze studenten. wij proberen, 
daar waar mogelijk, studenten te betrekken bij onze onderzoeks-
projecten. Onze onderzoeksagenda richt zich, meer dan andere 
universiteiten durf ik te stellen, op toegepast onderzoek. een van 
de mooie aspecten van onze studenten is dat velen van hen werk-
zaam zijn in zeer verschillende organisaties en we via hen toegang 
kunnen krijgen tot unieke informatie. Dat laatste is nu juist een van 
de kritieke succesfactoren voor het doen van vernieuwend onder-
zoek en verhoogt de kansen op wetenschappelijke publicaties. Dat 
laatste is weer belangrijk omdat wij als mw op zowel onderwijs 
als onderzoek de concurrentie aan willen met collega-faculteiten 
in het land en daarvoor is wetenschappelijke output van groot 
belang. Uiteindelijk profiteren ook onze studenten hiervan, immers 
een OU-diploma moet inhoudelijk van hoge kwaliteit zijn en dus 
ook een hoge (markt)waarde vertegenwoordigen.

Goed inspelen op vraag
een belangrijke vraag voor ons allemaal – en voor mij als nieuwe 
decaan van mw in het bijzonder – is hoe het landschap in het 
hoger onderwijs zich gaat ontwikkelen in de komende jaren. welke 
kansen en bedreigingen zal dit met zich brengen? ik zou graag een 
aantal aspecten willen benoemen die voor de OU, mw en haar  
studenten van belang zijn. 
Het geldt waarschijnlijk voor ieder van ons dat de huidige financi-
ele crises zijn sporen inmiddels heeft nagelaten. Het huidige eco-
nomische klimaat leidt ertoe dat de overheid op zoek is naar extra 
bezuinigingsmogelijkheden, daarbij zal ook het hoger (deeltijd)-
onderwijs in beeld komen. De OU bereidt zich momenteel voor op 
een strategisch debat met de overheid over haar toekomst in het 
hoger onderwijs. feit is dat er door de vergrijzing een tekort dreigt 
van hoger opgeleiden. feit is ook dat kennisintensivering van 
belang is voor onze kenniseconomie. De vraag naar hoger opgelei-
den zal sterk toenemen. Voor de OU is het belangrijk om goed in 
te spelen op de vraag die ontstaat naar kennis. Op welke kennis-
gebieden wordt talent schaars? waar kunnen wij met onze kennis 
en expertise van afstandonderwijs inspelen op nieuwe markten? 
met welke instellingen kunnen wij tot strategische samenwerking 
komen om daarmee een breder en kwalitatief hoogwaardig aanbod 
te kunnen realiseren? 

Mooie uitdagingen
Op het niveau van de faculteit constateer ik dat onze studenten 
(evenals de consumenten) in het afgelopen jaar ook voorzichtiger 
zijn geworden, de afzet van onze modules en de inschrijvingen 
voor onze programma’s laten op enkele uitzondering na gemiddeld 
een daling zien. meer dan ooit moeten we daarom kritisch kijken 
naar ons onderwijsaanbod in relatie tot de vraag. we zijn ook al 

bezig met diverse initiatieven, zoals een nieuwe mBa-opleiding en 
de inmiddels succesvol gestarte phD-school.
er liggen (dus) een aantal mooie uitdagingen voor ons, waarvan 
ik er een aantal met u zou willen delen. we moeten bestaande 
programma’s inhoudelijk verbeteren. Ons onderwijs moet een 
innovatieve impuls krijgen, waarbij we meer gebruik moeten gaan 
maken van technische mogelijkheden, zoals interactieve vormen 
van onderwijs, daarbij tevens gebruik makend van social media 
om interactie te bevorderen. we moeten ook sneller proberen in 
te spelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. als voor-
beeld noem ik de pensioenproblematiek. als er één onderwerp 
is dat veel aandacht krijgt en waar tevens zo weinig kennis van 
zaken over bestaat bij veel werknemers, dan is het wel pensioe-
nen. Onze kennis op het terrein van financieel management zou ik 
graag willen inzetten om een programma te ontwikkelen waarin dit 
onderwerp begrijpelijk en inzichtelijk wordt voor een brede doel-
groep. Daarmee dragen we bij aan een belangrijk maatschappelijk 
vraagstuk. en zo zijn er nog diverse relevante en actuele thema’s 
te bedenken binnen managementwetenschappen waar we een 
waardevolle bijdrage aan kennisontwikkeling en valorisatie kunnen 
leveren.
 
Studierendement sleutelbegrip
Het is de uitdaging voor mw (en voor mij) om de komende tijd te 
proberen nog beter te begrijpen wat de specifieke behoeftes zijn 
vanuit de samenleving om daarop nog beter te kunnen inspelen 
met een actueel en kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod. 
Studierendement wordt een sleutelbegrip in het (hoger) onderwijs 
voor de komende jaren. en daarmee komen we terug bij de vraag-
zijde, onze klanten: de studenten. wie kan er beter oordelen over 
de kwaliteit en het aanbod van ons onderwijs dan de studenten. 
Uw ervaringen, ideeën en suggesties als student of alumnus zijn 
bijzonder waardevol. ik nodig daarom iedereen van harte uit om 
ons te helpen bij het bepalen van de onderwijs- en onderzoeksa-
genda voor de toekomst van onze faculteit, een leven lang samen 
leren blijft het uitgangspunt! 

gerard mertens

gerard mertens (1964), bedrijfseconoom, is sinds 1 september 2011 

benoemd als decaan van de faculteit mw aan de OU. in 1988 studeerde 

hij af aan de radboud Universiteit Nijmegen (economische geografie). 

Hij werkte aan de universiteiten van maastricht, waar hij in 1996 promo-

veerde op het onderwerp winststuring (earnings management) tilburg, 

Nyenrode en rotterdam. Daar was hij vakgroepvoorzitter en lid van het 

mt van de rotterdam School of management, erasmus University. Hij is 

tevens werkzaam geweest in het bedrijfsleven bij Van den Boom groep 

(waarderingsvraagstukken bij fusies en overnames) en NiBc bank (directeur 

research institute). in 2002 richtte hij samen met twee oud-NiBc-collega’s 

Shareholder Support op dat institutionele beleggers adviseert op het 

terrein van corporate governance en duurzaamheid. mertens heeft in de 

afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht op het gebied van corporate 

governance in opdracht van de ministeries van financiën en economische 

zaken en de monitoring commissie corporate governance. zijn weten-

schappelijk onderzoek richt zich onder meer op governance en prestatie- 

en beloningsvraagstukken (profit- en nonprofit organisaties). 

met veel plezier maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij zelf 
te mogen voorstellen aan de studenten en externe relaties van de 
Open Universiteit. een nieuwe ervaring voor mij om dit op afstand 
te doen, want ik was tot nu toe gewend om mijn studenten in de 
collegezalen te kunnen zien, bijna dagelijks tegen te komen op de 
gang, te kunnen aanraken en toe te spreken. Dat is bij de OU toch 
net even anders. ik heb de drukte van de woudestein campus van 
de erasmus Universiteit, waar dagelijks duizenden studenten  
verblijven, ingeruild voor de serene rust van de OU-campus in 
Heerlen, gelegen aan het fraaie natuurgebied terworm. Ook dat 
was even wennen. 

’Er zijn maar weinig universiteiten 
die zo veel aandacht en zorg 
besteden aan het onderwijs’

maar ik wil daar direct aan toevoegen dat er vooral ook heel veel 
overeenkomsten zijn tussen mijn vorige werkomgeving(en) en 
de nieuwe organisatie waar ik mij inmiddels meer dan ‘thuis’ voel: 
onze primaire aandacht gaat uit naar wetenschappelijk onderwijs & 
onderzoek en dat willen we op een kwalitatief hoog niveau bedrij-
ven. ik ben oprecht positief verrast over de kennis en ervaring, 
maar vooral ook toewijding van mijn nieuwe collega’s binnen de 
OU voor de onderwijsproducten die zij leveren. zonder mijn vorige 
werkgevers te kort te willen doen, durf ik te stellen dat er maar  
weinig universiteiten in Nederland zijn (maar zeker ook daarbuiten) 
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Geef je op voor de FOC
in de vorige modulair (3) heeft een oproep gestaan aan studenten 
om zich op te geven als lid van de facultaire opleidingscommissie 
(fOc) psychologie. taken van de fOc zijn zoal: advies geven over 
de onderwijs- en examenregeling (Oer), jaarlijkse beoordeling van 
de uitvoering van die regeling en gevraagd en ongevraagd advies 
geven over het onderwijs. er is ruimte voor drie nieuwe student-
leden uit de bacheloropleiding. Daarvan zoeken we tenminste 1 
student die uit Vlaanderen komt. Student-leden krijgen voor elke 
vergadering een onkostenvergoeding. Kijk voor de volledige oproep 
in modulair 3 (pagina 24) of op Studienet bij de faculteitstab van 
psychologie. aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: marjan.
specker@ou.nl met als onderwerp ‘kandidaat fOc’. 

Nieuwe cursus

Gezondheidsgedrag: interactie  
tussen individu en omgeving 
Heeft u ook het gevoel dat u opknapt van even uitwaaien op het 
strand of een boswandeling in de natuur? Uit wetenschappelijke 
studies blijkt dat bepaalde leefomgevingen deprimerend kunnen 
werken en dat natuurlijke (groene) omgevingen onze mentale en 
fysieke gezondheid kunnen bevorderen. Binnen de gezondheids-
psychologie was er tot op heden vooral aandacht voor de ken- 
merken van een persoon bij het verklaren van diens gezondheid 
en gedrag. De rol van de omgeving bleef daarbij onderbelicht. 
Onterecht, blijkt uit een recent rapport van de raad van de 
Volksgezondheid en zorg (2011)*. er blijkt veel gezondheidswinst 
te behalen door in te zetten op een gezondere omgeving.

in de westerse wereld wordt het steeds gemakkelijker (en ver-
leidelijker) om te veel en ongezond te eten en te weinig te bewe-
gen. Hierdoor lijken we tegenwoordig te leven in een obesogene 
ofwel dikmakende maatschappij, met hoge prevalentiecijfers 
van Obesitas en Diabetes type 2. De mate waarin we bewegen, 
de keuze van onze voeding, maar ook de weerstand tegen ver-
slavende verleidingen (zoals alcohol en roken) en onze mentale 
gezondheid staan onder invloed van fysieke, sociale, economi-
sche en politieke omgevingsfactoren. tegelijkertijd neemt iedere 
persoon zijn of haar omgeving anders waar; er is sprake van een 
interactie tussen individu en omgeving. 

in de nieuwe cursus (S76311) staat deze interactie tussen het 
individu en de omgeving centraal en wordt u uitgedaagd om 
meer bewust te worden van de invloed van de omgeving op 
gezondheid en gedrag. De cursus geeft u een overzicht van de 
empirische en theoretische inzichten in een praktijkrelevante 
context. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de beroepsprak-
tijk, doorloopt u de cursus in de vorm van virtuele snuffelstages 
(o.a. bij het riVm en in een huisartsenpraktijk). Deze cursus is 
onderdeel van de bachelor gezondheidspsychologie maar kan 
ook als losse module worden gevolgd. er is geen vereiste voor-
kennis. De nieuwe cursus is vanaf de zomer 2012 beschikbaar. 
wilt u meer weten over deze cursus, neem dan contact op met  
dr. marjan Nijkamp of dr. trijntje Völlink. 

* rijkschroeff-van der meer, a.c.j. (2011). welvaartsziekten: andere ziekten, 

andere aanpak. Den Haag: raad voor de Volksgezondheid en zorg (rVz).

Scriptiestudenten gezocht

Onderzoek naar effecten smart-phone 
App bij stoppen-met-roken

Het gebruik van de smartphone stijgt explosief. mail checken we overal 
snel even, tegelijkertijd twitteren en telefoneren we en houden contact 
met vrienden via facebook. applicaties (apps) schieten als padden-
stoelen uit de grond. Overal is een app voor … zo komen er ook steeds 
meer applicaties om mensen te ondersteunen bij het stoppen-met-
roken. apps bieden vele technische mogelijkheden om begeleiding bij 
het stoppen-met-roken te bieden, ze zijn gemakkelijk en relatief goed-
koop te verspreiden en kunnen in de context van het dagelijkse leven 
worden toegepast. er is echter nog nauwelijks onderzoek 
gedaan naar de effecten. Daarom zoeken we een student 
die in het kader van een scriptieonderzoek de effecten 
van een bestaande stoppen-met-roken app bepaalt 
(myStopBuddy/www.mystopbuddy voor meer informatie 
over de app). Hiervoor dient de student een experiment 
op te zetten en uit te voeren bij de algemene populatie 
van rokers.

MyStopBuddy effectonderzoek
in het experiment worden 3 groepen vergeleken: 
1) groep die alleen myStopBuddy krijgt; 2) groep met 
myStopBuddy+nicotinevervangers; 3) controlegroep 
zonder interventie (maar wel in bezit van smartphone). 
elke groep dient te bestaan uit ongeveer 125 personen. 
geïnteresseerden kunnen alleen deelnemen aan het 
onderzoek als ze binnen een maand willen stoppen met 
roken, een iphone hebben, en tenminste 5 sigaretten per dag roken. 
er worden 3 metingen afgenomen: een voormeting (direct voor het 
gebruik van de app) en twee nametingen (respectievelijk 4 en 8 weken 
na de stopdatum). De voor- en nametingen kunnen via internet worden 
afgenomen (bijvoorbeeld met lime survey). De kosten van het onder-
zoek worden door de faculteit psychologie vergoed. De student dient er 
rekening mee te houden dat het onderzoek goedgekeurd moet worden 
door een medisch ethische toetsingscommissie waarbij van de student 
een actieve rol wordt verwacht in de aanvraagprocedure.
wij zoeken een of twee studenten die de masteropleiding gezond-
heidspsychologie volgen en op korte termijn kunnen beginnen aan het 
scriptieplan, en het scriptietraject binnen ongeveer een jaar willen 
afronden. Het is handig als u zelf een iphone bezit en interesse hebt in 
nieuwe media respectievelijk smartphonegebruik voor beïnvloeding 
van gezondheidsgedrag. als u interesse hebt in het onderzoek, neem 
dan contact op met dr. catherine Bolman (catherine.bolman@ou.nl,  
tel. 045-5762626).

Summerschool in Maastricht voor 
juridische bachelorstudenten

Ook deze zomer organiseert de faculteit Rechts- 

wetenschappen, samen met de Spaanse Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED) en de 

Duitse FernUniversität, weer een Summerschool  

voor haar bachelorstudenten. De Summerschool 

vindt ditmaal plaats in Maastricht van 24 juni tot 

7 juli 2012.

Studenten volgen gedurende deze twee weken door Nederlandse, 
Duitse en Spaanse docenten verzorgde onderwijsbijeenkomsten 
en seminars op het gebied van legal english en het Nederlandse, 
Duitse en Spaanse privaat-, straf- en staatsrecht. Ook een moot 
court (het ontrafelen van een complex juridisch probleem) staat op 
het programma. De voertaal tijdens de Summerschool zal engels 
zijn. Naast het inhoudelijke deel, staan er ook bezoeken aan één of 
meerdere instituties op het programma. Daarbij kunt u denken aan 
de europese commissie in Brussel of het europese Hof van justitie 
in luxemburg (onder voorbehoud). Studenten krijgen 4,3 ec toe-
gekend voor deelname aan de Summerschool. Voorwaarde voor 
de toekenning van deze studiepunten is wel dat de student heeft 
deelgenomen aan ten minste 90 procent van de onderwijsbijeen-
komsten en een verslag schrijft na afloop. 

Internationale ervaring in prettige sfeer
De Summerschool biedt aldus een unieke mogelijkheid om kennis 
te maken met internationale aspecten van het recht. Of, zoals jan 
Koolen, één van de oud-deelnemers aan de Summerschool het ver-
woordde: ‘De Summerschool biedt toch zaken waar je normaal niet 
aan toekomt bij afstandsonderwijs, zoals het met buitenlandse stu-
denten samenwerken aan de oplossing van interessante cases, en 
dat in de engels taal!’ Dat dit in een prettige sfeer plaatsvindt, blijkt 
wel uit het feit dat Nederlandse, Duitse en Spaanse alumni van de 
Summerschool nu al enkele malen een reünie hebben gehad.

De Summerschool staat wederom slechts open voor maximaal 
12 bachelorstudenten van onze faculteit, zo ook voor een even 
groot aantal studenten van de andere twee organiserende universi-
teiten. alleen bachelorstudenten die alle inleidende cursussen 
(incl. Basiscursus recht) hebben afgerond, kunnen zich aanmelden. 

De kosten van de Summerschool bedragen omstreeks € 500,- per 
deelnemer (onder voorbehoud). in deze prijs zijn de kosten van het 
onderwijs en de logieskosten (13 overnachtingen in het guesthouse 
University maastricht: http://www.unimaas.nl/guesthouseum/) inbegre-
pen. Overige kosten zijn in beginsel voor eigen rekening.

Aanmelden in het Engels
Voor nadere informatie kunt u bellen met de afdeling Service en  
informatie (045-5762888); maandag van 10.00 tot 16.30 uur; dinsdag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. U kunt zich ook al aanmelden als  
geïnteresseerde voor deelname aan de Summerschool. Bij aanmelding 
gelden de volgende regels: omdat de voertaal op de Summerschool 
engels is en er slechts twaalf plekken beschikbaar zijn, dienen studen-
ten die voldoen aan bovengenoemde voorwaarde bij aanmelding in 
een in het engels opgestelde brief van omstreeks 300-350 woorden aan 
te geven waarom zij willen deelnemen aan de Summerschool. Bij over-
intekening van het aantal deelnemers zal selectie plaatsvinden op basis 
van deze motiveringsbrief en op datum van aanmelding. U kunt zich 
onder vermelding van uw naam en uw studentnummer aanmelden  
op het volgende e-mailadres: summerschool.law@ou.nl.

mr. Donald Hellegers
examinator Summerschool

Huub Spoormans Gastprofessor 
bij FernUni Hagen
prof. dr. Huub Spoormans is benoemd tot gasthoogleraar 
bij de rechtenfaculteit van de fernuniversität Hagen.  
De benoeming geldt voor drie maanden met ingang van  
januari. De werkzaamheden omvatten het houden van 
enkele voordrachten, het schrijven van een publicatie en 
het begeleiden van studenten. zijn werkzaamheden bij de 
faculteit rechtswetenschappen gaan gewoon door.

Studiereis naar Straatsburg

De faculteit rechtswetenschappen organiseert van 6-9 maart 2012 een 
studiereis naar Straatsburg. tijdens deze reis wordt een zitting bezocht 
van het Hof voor de rechten van de mens. Voor zover nu bekend, 
wordt tijdens deze zitting de zaak behandeld van animal Defenders 
international v. the United Kingdom. Verder wordt de raad van europa 
bezocht. Dit bezoek omvat een rondleiding in de Debating chamber of 
the parliamentary assembly of the council of europe, en het bijwonen 
van een lezing over ‘the role of the council of europe in the european 
political landscape’.

Deelname aan de studiereis staat open voor maximaal 20 studenten  
die aan het einde van hun bachelor zijn of bezig zijn met hun master. 
De geschatte kosten bedragen € 350,-. De organisatie en begeleiding 
van de studiereis worden verzorgd door een van onze studiebegelei-
ders, mr. jeannette Hubbeling. U kunt zich bij haar opgeven voor deel-
name aan de reis middels haar e-mailadres: jeannette.hubbeling@ou.nl. 
Ook kunt u bij haar voor nadere informatie terecht. Omdat het aantal 
deelnemende studenten beperkt is en het Hof zo snel mogelijk een  
lijst met deelnemers van ons wil ontvangen, is aanmelding mogelijk  
tot half februari 2012. 

RECHTSWE TENSCHAPPEN
www.ou.nl/rechtswetenschappen
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‘Borssele II onnodig, onbetaalbaar, 
onrendabel en niet duurzaam’

Op 21 december 2011 publiceerde de NRC onder de 

titel ‘Plan Borssele II is te wankel’ een open brief van 

69 Nederlandse hoogleraren, gericht aan energie-

bedrijf Delta, tegen de bouw van de nieuwe kern-

centrale Borssele II. De ondertekenaars van de open 

brief zijn allen werkzaam op het terrein van milieu, 

duurzaamheid en transitie. Vanuit de OU zijn dit  

prof. dr. Paquita Pérez, decaan van de faculteit  

Natuurwetenschappen, en prof. dr. Ad Ragas, hoog-

leraar Milieu-natuurwetenschappen.

energiebedrijf Delta maakte medio december bekend dat het zijn 
besluit over de bouw van een nieuwe centrale met een half jaar 
vooruit wilde schuiven. Debet hieraan waren de inmiddels gerezen 
twijfels over de haalbaarheid van het project. Deze twijfels houden 
zowel verschillende economisch deskundigen bezig, als de aan-
deelhouders van Delta: voor de helft is dit de provincie zeeland, 
voor de andere helft negentien zeeuwse en Brabantse gemeentes, 
samen met de provincies Noord-Brabant en zuid-Holland. 

Argumenten
in hun appèl voeren de hoogleraren vier argumenten aan waarom 
Borssele ii zou moeten worden afgeblazen. allereerst is er natuurlijk 
het aspect van het ontbreken van enige vorm van duurzaamheid 
waar het gaat om kernenergie. zo wordt het kernafvalprobleem 
doorgeschoven naar volgende generaties. De recente gebeurtenis-
sen rond fukushima tonen aan dat met kernenergie een zware  
wissel wordt getrokken op de toekomst. Daarnaast spreken 
markttechnische overwegingen tegen een nieuwe centrale. 
marketwatchers voorspellen op termijn een aanzienlijk energie-
overschot op de internationale energiemarkt: 30 procent in 2020. 
De investering zal in dat geval met minder bedrijfsuren moeten 
worden terugverdiend, wat in een hogere kilowattuurprijs zal 
resulteren. Bovenop dit rendementsbezwaar komen de hoge finan-
ciële risico’s van de bouw zelf: projecten van soortgelijke centrales 
laten kostenoverschrijdingen zien van enkele miljarden. aan de 
Nederlandse economie en werkgelegenheid, en die van zeeland in 
het bijzonder, draagt een Borssele ii tenslotte naar verhouding erg 
weinig bij – 150 banen, en dat tegen een investering van 6 miljard 
euro.

Investeer in duurzaamheid
zonder grootschalige overheidssteun en buitenlandse financiering 
lijkt een tweede centrale onhaalbaar. Het zou significant meer 
innovatie, werkgelegenheid en economische structuurversterking 
opleveren als de begrote 6 miljard euro in duurzame energie zou 
worden geïnvesteerd, aldus de hoogleraren.

Het appèl dat in de NRC werd gepubliceerd, is te lezen op  
http://www.eur.nl/fsw/actueel/nieuwsdetail/article/32943/.

Symposium over Risico’s, Rampen en 
Maatschappelijke Reacties

Op 5 november 2011 vond in Eindhoven het symposium

Risico’s, Rampen en Maatschappelijke Reacties plaats.

De brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk eerder dat 

jaar, stond centraal. 

Op 5 januari 2011 ontstond op het terrein van chemie-pack een brand waar-
bij het bedrijf uiteindelijk volledig in de as werd gelegd. Na afloop werden 
in de media de nodige vragen gesteld over de effecten voor gezondheid en 
milieu. prof. dr. ad ragas, hoogleraar milieu-natuurwetenschappen aan de 
Open Universiteit hierover: ‘er hebben zich geen grote persoonlijke ongeluk-
ken voorgedaan en het aantal mensen met gezondheidsklachten was relatief 
klein. De schade voor het milieu bleef beperkt tot omliggende sloten, bodem 
en grondwater.’ Snel vergeten dus die brand? ad ragas: ‘Nee. er ging veel mis. 
Daar moeten we van leren, zodat we dit soort situaties in de toekomst  
kunnen voorkomen en beter kunnen bestrijden.’

Grootste knelpunt: communicatie
achteraf blijkt het grootste knelpunt de communicatie te zijn geweest. 
ad ragas: ‘De brand was een communicatieramp. er was ongeloof onder 
de bevolking over de geringe afgifte van giftige stoffen. en in de media 
verschenen artikelen met titels als “ramp wordt kleiner gemaakt dan hij is”. 
De experts zijn het daarmee eens. jan Kliest van de milieuongevallendienst 
van het riVm: ‘technisch hebben we de boel goed op orde. maar deze brand 
heeft duidelijk gemaakt dat we als overheid beter moeten organiseren en 
communiceren. Vooral het eerste half uur is belangrijk.’ Henk jans, als arts en 
gezondheidskundig adviseur bij de brand betrokken: ‘we hebben 20 uur lang 
niet goed gecommuniceerd, dat neem ik onszelf kwalijk. De burgemeester 
van moerdijk verklaarde op tV dat er geen risico voor de volksgezondheid 
was. minister Opstelten sprak op tV van een ramp. Dat zijn tegenstrijdige 
berichten’.

Zinnige regels
Uit de brand in moerdijk moet lering worden getrokken, aldus ad ragas. 
Volgens prof. dr. ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de 
radboud Universiteit Nijmegen, gaat het overigens goed met de veiligheid 
in Nederland. maar hoe dergelijke ongevallen te voorkomen? Hij pleit voor 
goede handhaving, ‘maar wel van zinnige regels’.

Sprintcursussen
Studenten van de masteropleiding Onderwijswetenschappen kunnen zich aanmelden 
voor deelname aan diverse ‘sprintcursussen’. Studenten kunnen dan in groepsverband 
onder begeleiding van een docent in hoog tempo een cursus doorlopen. Hieraan zijn geen 
extra kosten verbonden. Nadere informatie staat vermeld op de portal van Onderwijs- en 
leerwetenschappen (http://portal.ou.nl/web/studenten-olw/mededelingen).  

Sprintcursus Ontwerpen van onderwijs en opleidingen (O23421)
Looptijd en deelnemers 19 maart - 25 mei 2012 met twee contactmomenten op donderdag 
29 maart en dinsdag 17 april 2012 van 13.30 tot 15.30 uur in studiecentrum eindhoven. aantal 
deelnemers: minimaal 6 en maximaal 15.
Opzet zelfstandig uitwerken van studietaken. Het ingestuurde ontwerpprobleem wordt in de 
eerste bijeenkomst besproken. in de tweede bijeenkomst wordt ingegaan op taakklassen en  
de uitgewerkte opdrachten. 
Voorwaarden voor deelname de student heeft cursus O22421 methoden en strategieën voor 
onderwijsontwerpen afgerond; de student staat ingeschreven (met lopende rechten) voor 
O23421 Ontwerpen van onderwijs en opleidingen; de student is bij beide bijeenkomsten  
aanwezig en stuurt de opdrachten op tijd in.
Docent dr. Bert Hoogveld en drs. willeke Kerstjens.
Inschrijven studenten kunnen zich tot 5 maart 2012 aanmelden via onderwijsweten- 
schappen@ou.nl onder vermelding van naam én studentnummer.

Sprintcursus De praktijk van actief leren (O20431)
Op 1 juli 2011 is de cursus De praktijk van actief leren uit het cursusaanbod van de master  
verdwenen. Studenten kunnen de cursus nog tot 1 juli 2012 afronden. Daartoe zal er in het 
voorjaar een sprint worden georganiseerd. 
Looptijd en deelnemers 1 maart - 30 juni 2012 met twee contactmomenten op zaterdag 
14 april en zaterdag 12 mei van 11 tot 16 uur in studiecentrum eindhoven.  
Aantal deelnemers minimaal 8 en maximaal 20.
Opzet in de cursus staan twee zaken centraal: een terreinverkenning van het concept ‘actief 
leren’ en het verwerven van de grondbeginselen van academisch schrijven. in de aanloop naar 
de eerste bijeenkomst gaan studenten zelfstandig aan de slag met de studietaken. in de eerste 
bijeenkomst zal er vervolgens ingegaan worden op de verkenning van actief leren die studen-
ten hebben uitgevoerd. Daarnaast zal er aan de hand van de bestudeerde beginselen van 
academisch schrijven worden besproken hoe een (beperkt) wetenschappelijk artikel opgezet 
dient te worden en wat een artikel sterk of juist minder sterk maakt. Ook zal er worden inge-
gaan op het belang van het formuleren van een heldere, goed afgebakende vraagstelling. in de 
periode tussen beide bijeenkomsten gaan studenten aan de hand van een zelfgeformuleerde 
vraagstelling aan de slag met het opzetten van een raamwerk voor het tentamenwerkstuk.  
Dit raamwerk zal in de tweede bijeenkomst worden besproken. Na de tweede bijeenkomst 
werken studenten het tentamenwerkstuk verder uit aan de hand van het besproken raamwerk. 
Nadere informatie over de verdere invulling van de sprint volgt in februari.
Voorwaarden voor deelname de student staat ingeschreven (met lopende rechten) voor 
O20431, De praktijk van actief leren; de student is bij beide bijeenkomsten aanwezig en  
stuurt eventuele opdrachten op tijd in.
Docent dr. Sandra wetzels.
Inschrijven: studenten kunnen zich tot 1 maart 2012 aanmelden via onderwijsweten- 
schappen@ou.nl onder vermelding van naam én studentnummer.

Trends en ontwikkelingen (O31421)
twee keer per jaar organiseren het centre for learning Sciences and technologies (celStec) 
en de masteropleiding Onderwijswetenschappen een miniconferentie over een actueel thema 
in het vakgebied Onderwijs, leren en technologie. U kunt zich voor deze miniconferenties 
inschrijven. zo vindt op vrijdag 9 maart een miniconferentie plaats over effectieve leer- 
strategieën in studiecentrum eindhoven. Doel van de conferentie is deelnemers kennis te  
laten maken met verschillende inzichten vanuit de geheugenliteratuur en hun toepassing  
binnen het onderwijs. Nadere informatie: www.ou.nl/miniconferentie. Studenten en  
belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail ingrid.jonkman@ou.nl 

www.ou.nl/onderwijsONDERWIJSWE TENSCHAPPEN
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Landelijke dag 
Levenswetenschappen

Op 17 maart organiseert de faculteit een 
landelijke dag levenswetenschappen met 
een lezing, aVm-presentaties en begelei-
ding. De dag begint om 10.00 uur, is uiterlijk 
om 16.00 uur afgelopen, en vindt plaats in 
studiecentrum Utrecht. Op deze themadag 
ligt de nadruk op propedeusecursussen en 
wel in het bijzonder op de levensweten-
schappencursussen. Dat zijn de cursussen 
die voor velen zullen volgen op de introduc-
tiecursus aarde, mens en milieu. 
Het ochtendprogramma start met een 
lezing met daarop aansluitend discussie, op 
het snijvlak van levenswetenschappen en 
milieu. Na de lunch volgen twee parallelle 
sessies met posterpresentaties voor de  
cursus academische vaardigheden milieu-
wetenschappen.
in de middag worden de volgende cursus-
sen begeleid: levenswetenschappen 1:  
evolutie (N13121), levenswetenschappen 2: 
fysiologie (N06221), Natuurkunde (N05121), 
Scheikunde voor milieuwetenschappen 1 
(N47111)/Basiscursus scheikunde (N02132), 
Natuurwetenschappelijke modellen 
(N04211), gedrags-biologie (N32221), 
Biologie van cellen (N34212) en Voedsel-
veiligheid (N30321). Voor enkele van deze 
cursussen gebeurt dat in combinatie met 
een andere cursus. Voor de cursus eco-
systems and human well-being (N13211) 
wordt geen aparte begeleidingssessie  
georganiseerd, maar joop de Kraker is wel 
aanwezig om eventuele vragen over de  
cursus te beantwoorden.

meer informatie volgt op het web van de 
faculteit (zie in de header van deze pagina; 
red.), via de rubriek ‘Nieuws’. Daar vindt u 
ook een aanmeldingsformulier. ieder die 
deze dag wil bijwonen, wordt verzocht zich 
uiterlijk 13 maart aan te melden. 

Activiteiten NouW
Nouw is de faculteitsvereniging van de 
faculteit Natuurwetenschappen. Op de 
agenda staan de volgende activiteiten:
– zaterdag 24 maart 2012: alV en Nouw- 
 dag eVa lanxmeer, culemborg
– zaterdag 16 juni 2012:  
 rijp- en groendag, marrum
– vrijdag 28 en zaterdag 29 september 
 2012: Diabolodagen zuid-limburg.

Hissinkprijs voor baanbrekend onder-
zoek naar erosie Westerschelde-oevers 
aan jim van Belzen mSc is op vrijdag 16 december 2011 de Hissinkprijs 
van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV) uitgereikt. Hij 
kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar de verstoring en herstelprocessen 
bij de ontwikkeling van de schorren in het westerscheldegebied. in dit 
scriptieonderzoek, uitgevoerd in het kader van zijn masteropleiding bij 
de faculteit Natuurwetenschappen, toont van Belzen aan dat de erosie en 
hergroei van schorren volgens wiskundige wetten verloopt.
Studenten van de faculteit Natuurwetenschappen waren eerder winnaars 
van de NBV Hissinkprijs: dr. frank Van Belleghem (nu OU) won in 2003 
en Diana Hendrickx mSc (nu promovenda Uva) won in 2008. meer over 
jim van Belzen en zijn onderzoek is te vinden op http://www.ou.nl/web/
natuurwetenschappen/nieuws.

‘Brand moerdijk was een communicatieramp’
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CULTUURWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Algemene  
cultuurwetenschappen
mw. A.G.P. Raassens Ba, Swalmen
afstudeeropdracht: Kranten, opstan-
delingen en de Koning. De invloed 
van de pers op de unificatiepolitiek 
van Koning willem i tijdens het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
1815-1830.

mw. M.P.A. Rijckevorsel Ba, Breda
afstudeeropdracht: Het onder-
wijsbeleid en het mislukken 
van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, 1815-1830.

Wo masteropleiding Kunst- en  
cultuurwetenschappen
mw. M.L.J. Dabekaussen ma, 
lanaken, België
afstudeeropdracht: Het wisselende 
beeld van het moderne imperia-
lisme in de Nederlandse koloniale 
geschiedschrijving over Nederlands-
indië, van 1900 tot heden.

mw. M.A.R.P. Peters ma, eindhoven
afstudeeropdracht: ‘geschiedenis 
in de tweede graad’. De geschiede-
nis van de vaderlandse geschied-
schrijving. een historiografische 
vergelijking.

INFORMATICA

Wo bacheloropleiding Informatica
dhr. F.D. Geerling BSc, Den Helder
dhr. E.J. Nieuwenhuis BSc, 
Heemstede

MANAGEMENTWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Bedrijfskunde
mw. M.C. van Spijker BSc, Utrecht

Wo masteropleiding Management
dhr. R.H.P. Baron von Maltzahn 
MSc, Voorschoten, keuzevariant 
controlling P
afstudeeropdracht: earnings 
management and Open market 
Share repurchases in continental 
western europe.

dhr. A. van den Brink mSc, Breda,  
keuzevariant marketing and Supply 
chain management
afstudeeropdracht: a case study into 
the knowledge base of three supply 
chains commercializing high-end 
technologies.

mw. C.M.L. Dekkers mSc, 
Valkenswaard, keuzevariant public 
management
afstudeeropdracht: Het wat en Hoe 
van veranderen bij de Omgevings-
vergunning. een onderzoek naar de 
invoering van de omgevingsvergun-
ning in de gemeentelijke organisatie.

C07321 Veranderende grenzen. 
Nationalisme in Europa 1919-1989
Op pagina 3 van de studiegids en in het Over-
zicht stopgezette cursussen in de modulair 
van juni 2011 is opgenomen dat de laatste
tentamenmogelijkheid voor de cursus op 
31 januari 2013 zal zijn. Deze is verschoven 
naar 30 juni 2013.

INFORMATICA

T08131 Continue wiskunde
De inhoud en de vorm van het tentamen zijn 
sinds 1 september veranderd. 
inhoud  Blok 5, Kansrekening wordt facultatief. 
Over dit blok worden geen tentamenvragen 
gesteld.
Vorm  Het schriftelijk tentamen bestaat uit 10 
open vragen. 
Bonuspunten  Bij deze cursus kunt u bonus-
punten behalen. U moet daarvoor 3 series 
bonusopgaven volledig uitgewerkt inleveren. 
als u alle drie de series hebt ingeleverd en uit 
uw uitwerking blijkt dat u serieus aan alle 
opgaven hebt gewerkt, krijgt u bij het tenta-
men een bonus van 10 punten op een totaal 
van maximaal 100 punten. 

T14161 Databases
Op pagina 13 van de studiegids staat dat de 
cursus met een regulier schriftelijk tentamen 
wordt afgesloten op 28 augustus 2012.  
Dat is niet juist. De juiste tentamendatum is  
22 augustus 2012.

T26241 Datastructuren en algoritmen 
De bepaling van het eindcijfer voor de cursus 
is sinds 1 september 2011 gewijzigd. De cursus 
wordt getoetst door het maken van een schrif-
telijk tentamen en een serie huiswerkopgaven. 
Beide onderdelen worden beoordeeld met een 
deelcijfer. Om te slagen voor de cursus moeten 
beide onderdelen voldoende zijn gemaakt. Het 
eindcijfer is het gewogen gemiddelde waarbij 
het tentamen wegingsfactor één heeft en de 
huiswerkserie wegingsfactor twee. 

T45241 Inrichten en beheren van ict 
Op pagina 14 van de studiegids staat dat de 
cursus met een regulier schriftelijk tentamen 
wordt afgesloten op 9 november, 2 april en 
12 juni 2012. Dat is niet juist. De cursus wordt 
afgerond met een mondeling tentamen dat 
volgens afspraak plaatsvindt. 

T91313 Scriptie vrij wo Technische weten-
schappen
De cursus is stopgezet. De laatste inleverdatum 
voor de scriptie is 31 maart 2012. 

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.

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. U vindt uitgebreidere informatie op 
de website. www.ou.nl/tentamen 

tentamenperiode Sluitingsdatum
2-4 t/m 4-4-2012 7 maart 2012
11-6 t/m 13-6-2012 16 mei 2012
20-8 t/m 22-8-2012 25 juli 2012

De geleidelijke invoering van computer- 
gebaseerde 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.

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 tenta-
men 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 vijf of 
meer keren met aanwijsbare reden zakt voor 
een bepaald tentamen waardoor hij of zij 
gehinderd wordt om de studie op een goede 
wijze voort te zetten. Voordat de cve in deze 
een beslissing neemt, wordt de examinator om 
een reactie gevraagd. Het oordeel van de exa-
minator 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.

Overige bijzonderheden
in verband met ruimtegebrek zijn de vaste 
onderdelen ‘Samenvallende tentamens’ en 
‘tentamendata uitlopende cursussen en errata’ 
deze keer niet opgenomen, maar wel onver-
minderd van kracht. zie daarvoor de vorige 
modulair 3 (pagina 30). 

CULTUURWETENSCHAPPEN

C06311 Veranderende grenzen. 
Nationalisme in Europa 1815-1919
Op pagina 3 van de studiegids en in het 
Overzicht stopgezette cursussen in de 
modulair van juni 2011 is opgenomen dat de 
laatste tentamenmogelijkheid voor de cursus 
op 31 januari 2013 zal zijn. Deze is verschoven 
naar 30 juni 2013. 

31Open Universiteit

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.

RECHTSWETENSCHAPPEN

R14211 Europees recht
Bij het tentamen mag geen gebruik worden 
gemaakt van een jurisprudentiebundel.

R37272 Formeel strafrecht
Op pagina 9 van de studiegids is opgenomen 
dat de tentamens plaatsvinden op 23 januari,  
3 april en 11 juni 2012. Dat is niet juist. De  
cursus wordt getentamineerd op 13 juni en  
21 augustus 2012.

R38282 Materieel strafrecht
Op pagina 9 van de studiegids is opgenomen 
dat de tentamens plaatsvinden op 3 april, 12 
juni en 21 augustus 2012. Dat is niet juist. De 
cursus wordt getentamineerd op 3 april en 11 
juni 2012.

tentameninf
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Den Haag (bovenste foto)
Op 4 november 2011 vond namens studie-
centrum Den Haag een uitreiking plaats in 
theater concordia. Na het welkomstwoord 
door peter Honig (waarnemend) hoofd, 
reikte prof. dr. paquita perez, decaan faculteit 
Natuurwetenschappen, de getuigschriften uit. 
Op de foto vlnr: eerste rij: mw. a. roos llm (rw); 
mw. i. Kager mSc (mw); mw. j. meijer BSc (pSY); 
mw. S. van esch mSc (pSY); dhr. m. Blaakman BSc 
(pSY); achterste rij: dhr. p. Bakker BSc (Nw);  
dhr. j. Verheul mSc (mw); dhr. r. Kist llB (rw); 
mw. l. van egmond BSc (pSY); mw. l. van mourik 
BSc (pSY); mw. p. van Straaten mSc (pSY);  
dhr. p. jansen mSc (mw); dhr. K. romijn BSc 
(Nw). 

Zwolle (foto hiernaast))
Op 18 november 2011 vond namens studie-
centrum zwolle een uitreiking plaats in de 
Bethlehemkerk. Na het welkomstwoord van 
andré van den akker, hoofd studiecentra-oost, 
reikte prof. dr. lex Bijlsma, decaan faculteit 
informatica, de getuigschriften uit.  
Op de foto vlnr: dhr. f. Nieuwenhuis BSc (pSY); 
dhr. a. pippel mSc (mw); mw. K. rosier BSc (pSY); 
mw. i. janssen Ba (cw) cum laude;  
mw. m. mulder BSc (pSY); dhr. D. tap Ba (cw) 
cum laude; mw. c. van der Burg BSc (pSY);  
mw. m. Buijinck mSc (mw); mw. D. Steggink mSc 
(pSY); dhr. a. van wijngaarden Ba (cw);  
dhr. a. van loon mSc (Bpm&it).  
Niet op de foto (wegens ziekte): mw. j. greveling 
mSc (mw).  

Uitreikingen op locatie
in de vorige modulair (3) berichtten wij heel 
kort over de uitreikingen van wo-getuig-
schriften nieuwe stijl: fraaie locatie, gepaste 
ambiance en in aanwezigheid van een decaan 
of iemand van het bestuur. De foto's had u nog 
van ons tegoed. De uitgebreide fotoverslagen 
vindt u op de website van uw studiecentrum 
(klik op 'foto-album'). De foto's zijn van onze 
‘huisfotografen’ andré van den akker en peter 
Honig.  

Nijmegen (foto hierboven)
Op 2 december 2011 vond namens studie- 
centrum Nijmegen een uitreiking plaats in 
klooster elsendael te Boxmeer. Na het wel-
komstwoord door ab Kruk, hoofd studiecen-
trum, reikte prof. dr. jaap van marle, decaan 
faculteit cultuurwetenschappen, de getuig-
schriften uit.  
Op de foto vlnr: mw. e. Nelissen ma (cw);  
dhr. f. timmermans Ba (cw); dhr. H. den Daas 
llm (rw); mw. S. Huisman llm (rw);  
dhr. a. Bout mSc (mw); mw. j. Streekstra llm 
(rw); mw. j. wolters ma (cw); mw. i. arts mSc 
(mw); mw. m. Smits llm (rw); mw. m. frizo 
mSc (pSY); mw. c. Nouri BSc (pSY).  
Niet op de foto: mw. j. groothuizen mSc (pSY).    

Utrecht/Amsterdam (onderste foto)
Op 9 december 2011 vond namens de studie- 
centra Utrecht en amsterdam een uitreiking 
plaats in de Sparrendael Driebergen. Na het 
welkomstwoord door mark marees, hoofd  
studiecentra amsterdam, alkmaar en almere, 
reikte prof. dr. ir. fred mulder, universiteits-
hoogleraar, de getuigschriften uit.  
Op de foto vlnr: eerste rij: mw. j. Siegel Ba 
(cw); mw. i. Bandhoe mSc (mw);  
mw. m. Batterink BSc (pSY); tweede rij:  
mw. a. van gerwen llB (rw); mw. f. merx llB 
(rw); derde rij: dhr. j. Velzeboer mSc (mw);  
mw. a. de jong mSc (pSY) cum laude;  
dhr. V. de lange ma (cw); dhr. r. folkers llB 
(rw); achterste rij: dhr. l. celant mSc (mw); 
dhr. e. Spreeuwers BSc (iNf); dhr. j. de Vries llB 
(rw); dhr. g. van der Kaaden BSc (iNf);  
dhr. p. Knop llB (rw).   

http://www.ou.nl/tentamen
http://www.ou.nl/studiecentra
http://www.ou.nl/mijnaccount
http://www.ou.nl/mijnaccount
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mw. M. Veys BSc, Harelbeke, België
mw. S.J.A. van Vliet BSc, monster
mw. M. Wesseling-Vlaanderen BSc, 
amstelveen
mw. O. de Winter BSc, Haarlem

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
arbeids- en organisatiepsychologie
mw. S.J.J. Rosenbaum-van den IJssel mSc, 
‘s-gravenhage
afstudeeropdracht: werkplekleren, taakeisen 
en Hulpbronnen: de rol van arbeidsoriëntatie

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
gezondheidspsychologie
mw. A.M. Oldenbroek-Smit mSc, Kampen
afstudeeropdracht: (On)Voorgelicht een 
Keizersnede Ondergaan. een vergelijkende 
studie naar per- en postoperatieve angst, 
Besef van controle en de postoperatieve 
Verblijfsduur bij acute en geplande Keizer-
sneden.

mw. A.D.M. Truijens mSc, Oosterblokker
afstudeeropdracht: Determinanten van 
adoptie van Bewegingsinterventies in de 
(Ondersteunende) Behandeling van psychische 
Stoornissen.

Wo masteropleiding Psychology, afstudeerrichting 
klinische psychologie
mw. J.C.L. Bekenkamp mSc, rhenen
afstudeeropdracht: the relation between 
physical Health and meaning in life among 
parents of Special Needs children.

mw. A.K.M. Elenbaas-de Bat mSc,  
’s-gravenpolder
afstudeeropdracht: Vormen premorbide 
persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen 
met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor 
Depressie en apathie bij Verpleeghuis-
bewoners?

RECHTSWETENSCHAPPEN

Wo bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid
mw. L. Faltay-Smaal llB, Nederhorst den Berg
mw. M.M.A. van Issum llB, Horst
dhr. J.H.M. Karsten llB, Nijmegen
mw. N. Kose-Albayrak llB, rotterdam
dhr. C.A. Mica llB, Haarlem
mw. L.A. van den Tol llB, Dordrecht

Wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid
dhr. A.W. Blanker llm, amersfoort
Scriptie: Niet werken door een arbeidsconflict. 
een pleidooi voor een artikel 7:628b Bw.

mw. H. Gutman llm, Drachten
Scriptie: Het wetsvoorstel tot wijziging van de 
Drank- en Horecawet. cetero censeo Vinum 
Bibendum (en toch ben ik van mening dat er 
wijn gedronken moet worden).

mw. C.T. Janssen llm, Bergen
Scriptie: waar ligt de grens tussen de bescher-
ming van de privacy van de werknemer en het 
controlerecht van de werkgever in het kader 
van het bedrijfsbelang? Big Brother is watching 
you.

dhr. J.G.G.M. van Knippenberg llm, Delft
Scriptie: Het gelijkwaardigheidsbeginsel in het 
bouwrecht.

dhr. F.J. Knuit llm, Huis ter Heide
Scriptie: Verleden, heden en toekomst van de 
achterhaalde wet Bijzondere ziektekosten. een 
onderzoek naar de toekomst van de algemene 
wet Bijzondere ziektekosten. (awBz).

dhr. C.W.M.J. Lommers llm, Oosterhout
Scriptie: De bijzondere zorgplicht van banken 
in perspectief. een onderzoek naar de door-
werking van zorgplichten in de relatie tussen 
de bank en haar belangrijkste stakeholder.

dhr. I. Mercanoglu llm, almelo
Scriptie: rechtsbescherming ongeboren kind. 
een onderzoek naar de juridische mogelijkhe-
den om een ongeboren kind te beschermen 
tegen schade als gevolg van een onverant-
woordlijke leefstijl van de zwangere vrouw.

dhr. M. Noordland llm, amsterdam
Scriptie: De toekomst van de geursorteerproef.

dhr. M.C. van der Voord llm, Hoofddorp
Scriptie: De aandeelhouder en de flexibele 
BV. Het wetsvoorstel tot “wijziging van Boek 
2 van het Burgerlijk wetboek in verband met 
de aanpassing van de regeling voor besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijk-
heid (wet vereenvoudiging en flexibilisering 
bv-recht)”.

mw. M.A. van Vugt llm, ’s-gravenhage
Scriptie: De bestuurlijke boete of de bestuur-
lijke strafbeschikking.

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT AND IT 

Wo masteropleiding Business Process 
Management and IT
dhr. J.M. Hartog mSc, zaandijk
afstudeeropdracht: task-technology-fit: 
een deelfactor voor succesmodellen in het 
enterprise resource planning domein. De  
ontwikkeling en toetsing van een raamwerk 
met ttf aspecten voor het erp domein.

dhr. M.A. Theunissen mSc, maasbree
afstudeeropdracht: welke factoren beïnvloe-
den de complexiteit bij erp implementaties?

dhr. S.M. Tilak mSc, ’s-gravenhage
afstudeeropdracht: een kwaliteitsmodel voor 
primaire processen bij ict-dienstverlenende 
organisaties. een explorerend onderzoek naar 
alle relevante kwaliteitsaspecten en invals-
hoeken.

Rectificatie
in modulair 2 is in het artikel ‘Buluitreiking 
op locatie’ op pagina 31 een storende fout 
geslopen. zo stond onder het kopje ‘Noord-
Nederland’ abusievelijk dat mw. H. de zeeuw 
summa cum laude is afgestudeerd. De Open 
Universiteit kent echter alleen een ‘cum laude’-
regeling. mw. De zeeuw is dan ook ‘met lof ’ 
afgestudeerd, zoals dat ook reeds eerder stond 
vermeld in het overzicht van afgestudeerden 
in modulair 1.

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).

57
12

04
0

afgest deerden

dhr. A.C.C. van Erk mSc, Bergen op zoom, 
keuzevariant implementation and change 
management
afstudeeropdracht: Hebben wij al kennis 
gemaakt? Kenniswerk en kenniswerkers in 
Nederlandse gemeenten.

mw. H.W. de Geus mSc, Stroe, keuze-variant 
implementation and change management
afstudeeropdracht: gepland veranderen op 
spontane wijze mogelijk? een onderzoek naar 
het veranderproces van betekenissen bij een 
opgelegde verandering van contractmanage-
ment binnen een organisatie.

dhr. H.G. van Koeveringe mSc, goes, keuze-
variant Strategic human resource management
afstudeeropdracht: De invloed van talent-
management op arbeidsproductiviteit in de 
accountancybranche. inzicht in de relatie 
tussen waargenomen Hr beleid en arbeids-
productiviteit en de rol van werk-privé balans.

dhr. S. Mostert mSc, Utrecht, keuzevariant 
marketing and Supply chain management
afstudeeropdracht: De logistieke triade. een 
onderzoek naar de invloed van de logistieke 
service provider (lSp) op de relatie tussen de 
klant en de leverancier.

dhr. S.A. Ober mSc, Utrecht, keuzevariant 
marketing and Supply chain management
afstudeeropdracht: the positive influence of 
3pl sustainability on end-customer satisfaction 
and loyalty.

dhr. S.B. Taekema mSc, keuzevariant 
marketing and Supply chain management
afstudeeropdracht: the impact of the elements 
of market orientation on innovation success.

NATUURWETENSCHAPPEN

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen
mw. M.S. Kummer-Leeuwenburgh mSc, 
aerdenhout
afstudeeropdracht: cystevorming door de  
spirocheet Borrelia burgdorferi s.l. onder 
invloed van stressfactoren.

ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Wo masteropleiding Onderwijswetenschappen
mw. J.M. Bos-Aanen mSc, Ottoland
afstudeeropdracht: Het effect van klassieke 
achtergrondmuziek op het aanleren van latijns 
voccabulaire. De invloed van Klassieke muziek 
op het leren van latijns Vocabulaire.

PSyCHOLOGIE

Wo bacheloropleiding Psychologie
mw. A.S.M. Achterhof BSc, meppel
mw. L.M. van Eck-Steentjes BSc, genderingen
mw. A.J.M. Hagens-Klomp BSc, Haarlem
mw. C.J. Kuiken-Meindertsma BSc, Bilthoven
mw. N. Politiek BSc, Swifterband
mw. L.J. Primdahl-Slomp BSc, Vodskov, 
Denemarken
mw. S.L.M. Schatz BSc, Utrecht
mw. E.M. Spannenberg-Knol BSc, wapenveld
mw. I. van der Straaten BSc, capelle aan  
den ijssel
mw. S. vanden Eynde BSc, zonhoven, België
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