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Betreft: Petitie voor behoud van de opleiding Onderwijskunde aan de UT 

Geachte leden van het College van Bestuur, 

In het kader van de onderwijsdag afgelopen vrijdag 8 april stuur ik u een viertal petities voor het 

behoud van onze opleiding die de afgelopen maanden ter ondertekening hebben gelegen op de 

website ditisowk.nl. Op deze dag is weer gebleken wat het belang van Onderwijskunde is, zeker 

gezien de heroriëntatie van de vormgeving van de opleidingen aan deze universiteit. Voor de huidige 

tijd, maar ook voor de toekomst is het belang van Onderwijskunde groot. Zeker aan een innovatieve 

universiteit als de Universiteit Twente. Ik wil u daarom ook verzoeken goed gebruik te maken van uw 

eigen krachten die u hier op de universiteit al 30 jaar heeft.  

De eerste petitie komt vanuit de studenten Onderwijskunde aan de UT, de tweede petitie komt vanuit 

alle overige UT-studenten, de derde petitie komt van de medewerkers van GW en de vierde petitie 

komt vanuit alle overige belanghebbenden in het land en daarbuiten. De laatste drie petities bouwen 

voort op de argumentatie van de eerste petitie. 

Ik wil u graag verzoeken deze vier petities en haar argumentatie mee te nemen in uw overwegingen in 

de beslissingsprocedure. Daarnaast geldt ons verzoek nog steeds uit de brieven van 9 december en 

17 januari (waarvan de laatste tot op heden nog onbeantwoord is gebleven): graag zouden we, zodra 

het bij u bekend is, van u vernemen wat de procedure is en wanneer er zekerheid is over de toekomst 

van de opleiding, bij voorkeur in de vorm van een plenaire sessie met alle Onderwijskundestudenten 

en –medewerkers. 

Hoogachtend,  

 

Pieter Smits 

Voorzitter commissie DIT IS OWK. 

contact@ditisowk.nl 

Bijlagen: vier petities voor behoud van de opleiding Onderwijskunde.  


