
Bijlage 1 – petitie namens studenten Onderwijskunde 

Studenten Onderwijskunde 
P.A. Studievereniging Dimensie 
Cubicus B111 
Drienerlolaan 5 
7522 NB Enschede 

Enschede, februari/maart/april 2010 

College van Bestuur 
Universiteit Twente 
Postbus 217 
7500 AE Enschede 

Geachte leden van het College van Bestuur, 

Als student merken we dat de Nederlandse universiteiten, waaronder ook onze Universiteit Twente, 
door de overheid flink onder druk worden gezet. Waar bezuinigingen noodzakelijk zijn, moeten ook 
wij onze bijdrage leveren. Uw aangekondigde plan in het UT-nieuws van 17 december 2010 maakt 
duidelijk dat er een aantal opleidingen uit het assortiment van de UT worden gehaald. De toevoeging 
van de instroomeis van 100 studenten per opleiding maakt aannemelijk dat de opleiding 
Onderwijskunde na dertig jaar haar laatste dienst bewezen heeft. Dit laatste zouden wij zeer 
betreuren. Onderwijskunde, als technologische opleiding, past namelijk zeer goed in het profiel van 
deze universiteit. 

Als onderwijskundigen-in-opleiding leren we door ons onderzoek en onderwijs kennis toegankelijk te 
maken. Wij vormen de essentiële verbinding tussen mens en techniek. Wij leren technologie en 
technologische kennis toegankelijk te maken voor mensen door middel van educatie, zowel in het 
regulier onderwijs als in het bedrijfsleven. Wij ontwerpen de trainingen waardoor mensen optimaal 
met de nieuwste technologie kunnen werken. Wij ontwerpen de opleidingen voor de nieuwe 
generatie leerlingen en studenten die opgroeit met moderne technologieën zoals het internet, die 
nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Wij ontwerpen volgens de unieke, kenmerkende Twentse 
ingenieursaanpak: systematisch onderzoeken en ontwikkelen. Wij worden opgeleid tot 
onderzoekers die in contact durven te staan met de realiteit. 

De Universiteit Twente kan nog veel van ons leren op de gebieden van curriculaire vormgeving, 
passende en innovatieve instructie, inzet van moderne media en ICT, ontwikkeling van human 
resource, gerichte toetsing, geschikte assessment en niet onbelangrijk: onderwijsmanagement. Het 
is niet zomaar dat Onderwijskunde aan de UT regelmatig als (een van) de beste onderwijskunde-
opleidingen van Nederland staat aangeschreven. Onderwijskunde brengt bovendien als echte 
Twentse studie veel ondernemers voort. Om deze redenen en de redenen die reeds genoemd zijn 
door alumni, bedrijven en op de website www.ditisowk.nl willen wij u dringend oproepen uw en 
onze opleiding niet af te stoten. 

Namens alle ondergetekenden1, studenten onderwijskunde, wil ik u vragen deze argumentatie in uw 
besluitvorming mee te nemen. 

Pieter Smits 
Voorzitter commissie DIT IS OWK.  

                                                           
1
 Omwille van de privacy zijn alle e-mailadressen uit de petities verwijderd. Al deze adressen zijn wel 

geverifieerd. 
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Naam Opmerkingen 

Bjorn de Wagenaar Ook Owk 

Tjitske Willemsma  

Yara  

Mila Bom  

Rose Rorije  

Linda Beestman  

Marieke van Dam  

Sean Roller  

Lisa Marie Schmidt  

Eelkje Kuperus  

Gaby Somers  

sanne  

Johan.Jonker  

Xander Peuscher Zoals vaker gezegd, onderwijskunde vormt de brug tussen nieuwe mogelijkheden 
en de daadwerkelijke toepassing daarvan in het onderwijs. Daarnaast zijn 
onderwijskundigen belangrijk in het bedrijfsleven om de kennis en kunde van 
werknemers up to date te houden. 

Anne van der Werff  

Christel van Esterik  

Nienke Veldscholten  

Petra Nimeijer  

Martine Rijpkema  

Marlijne Noordink  

Marry  

Dennis Dennebos  

Mariska Sinke  

Hildert Zoethout De opleiding Onderwijskunde aan de UT is een aanwinst voor de universiteit, 
voor Enschede en voor Nederland. Nergens in Nederland vind je een opleiding 
Onderwijskunde die zo toepassingsgericht is en daarmee ook zo toekomstgericht 

Elke Mulder  

Wendy Wubs  

Jorieke Mulder  

Jonna Termorshuizen  

Bas van Haren  

Nienke Bach Kolling  

Elly Meijer  

R. Möwes  

Marina Stroer Onderwijskunde is belangrijk voor de UT. Het eigen onderwijs kan door een 
studie als OWK verbeterd worden. 

Anne Gehring  

Thomas Stege  

Judith Klaasen  

Stephan Groepler  

Peter Kolthof  

Merijn Halfers  
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Sylvia van der Ham Onderwijskunde moet blijven! OWK / EST aan de UT biedt zeer waardevolle en 
praktisch bruikbare kennis en ervaring, waar de wereld van het Nederlandse 
onderwijs niet zonder kan. De grootte van een opleiding geeft niet weer wat het 
belang ervan is. 

Marit Benes  

Evelien Dam  

Akke Hak  

Carolien de Graaf  

Thomas Tijhuis  

Sabine Upperman  

Gert Brinkman  

Nadieh Drenth  

Valerie Broich  

Suzanne van der Horst  

Marin Groothengel  

Berdine Dragt  

Heleen Baarslag  

Aryo Breton van Groll  

Ralf Platschkowski  

Elise Brummer  

Stefanie Huijzer  

Sarah Hollan  

Laura Poelman  

Nicole de Kuyper  

Anne Muller  

Imke Boonen  

Sophie Diepemaat  

Jet Verbeeten  

Maarten Mijwaart Onderwijskunde vormt de verbindende schakel tussen mens en techniek. Een 
schakel die in de huidige maatschappij alleen maar belangrijker wordt. 

Johan Leferink  

Judith Graef  

Anouk Hartman  

Tim Hirschler Ik sta vol achter de opgegeven argumenten! Ik volg momenteel de premaster en 
ervaar sinds een lange tijd weer enthousiasme bij het studeren. Daarnaast maakt 
OWK voor mij de perfecte koppeling tussen mijn elders opgedane 
kennis/vaardigheden en de beroepspraktijk waarin ik terecht zal komen. 
Onderwijskunde mag niet verdwijnen! 

Rosalie Laarhuis  

mettie van waarden  

Maaike Heitinl  

Lisa Kutsch  

Ewoud de Groote  

Julia Koch  

Linda Cornelissen  

Jessy Winkels  
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Mathijs Marsman OWK is Oke! 

Antje Kreisel Onderwijskunde MOET blijven bestaan. Zelfs in Oost-Duitsland zijn we bekend en 
kwam ik expres vanaf daar hier studeren vanwege deze goede studie!!! 

Annet Nimeijer  

Rike Bron  

Kim Evers  

Petra van Waarden Onderwijskunde moet blijven bestaan! Punt 

83 ondertekeningen 
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Studenten Universiteit Twente 

P.A. Studievereniging Dimensie 

Cubicus B111 

Drienerlolaan 5 

7522 NB Enschede 

Enschede, februari 2010 

College van Bestuur 

Universiteit Twente 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 

Geachte leden van het College van Bestuur, 

Als student merken we dat de Nederlandse universiteiten, waaronder dus ook onze Universiteit 

Twente, door de overheid flink onder druk worden gezet. Waar bezuinigingen noodzakelijk zijn, 

moeten ook wij onze bijdrage leveren. Uw aangekondigde plan in het UT-nieuws van 17 december 

2010 waarin duidelijk wordt dat er een aantal opleidingen uit het assortiment van de UT worden 

gehaald. De toevoeging van de instroomeis van 100 studenten per opleiding maakt aannemelijk dat 

de opleiding Onderwijskunde na dertig jaar haar laatste dienst bewezen heeft. Dit laatste zouden wij 

zeer betreuren. Onderwijskunde, als technologische opleiding, past namelijk zeer goed in het profiel 

van deze universiteit. 

Wij zien ook als niet Onderwijskunde-student het belang in van het voortbestaan van deze opleiding 

aan de Universiteit Twente. Onze onderwijskundigen vormen de essentiële verbinding tussen mens 

en techniek. Om de gegeven redenen op de website www.ditisowk.nl willen wij pleiten voor het 

voortbestaan van deze opleiding. 

Naam Opmerkingen 

Anneke Smits  

JR Hummelen  

Luuk Heitink  

Renske  

Sanne van der Vis  

Sandra Hegemann  

Hannah  

Koen ter Denge Onderwijskunde is het begin van goed onderwijs! 

Herman Winkels OWK is professioneel en ik zie nog veel te veel opleidingen/cursussen die niet 
goed zijn. De studie is dus keihard noodzakelijk om de NL business professioneel 
te houden! 

Jasper Kuperus  

Michael Do  

Mariska Vos  

Saskia Hartmann  

Laura  

Niek Wijnands  
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Jelle Duives  

Linda  

Tim Tibbe OWK is essentieel voor de diversiteit studieaanbod op de UT. Allicht is het een 
beter idee de focus te leggen op het trekken van meer studenten door een 
imago-verandering. Denk bijvoorbeeld aan een andere naam.  

 Het nemen van de makkelijke maatregel de opleiding te schrappen is een zeer 
onverstandige keuze en getuigd van weinig creativiteit." 

Daan bolle  

Jorrit Tijben  

A W Bouman Very stupid to cancel this education 

Abel Hanse  

Peter Geurts  

Paul de Haan  

Grietha de Jonge  

P v/d Veeken  

Sjoerd Lautenbach  

Pieter Groen  

F van Capelle  

Leonie Brummer  

Wilfried Jonker  

Roel Hollander  

Milan van Minnen  

Bert Bouman How could this education end? Keep on!! 

Bouman Bad idea!! 

M. Bouman Niet afschaffen die studie 

A W Bouman Zou erg domme zet zijn om eer dergelijk opleiding om zeep te helpen! 

Martens  

Theresa Hackelberg  

Juliane Menting / 

Annemiek Adriaansen  

Hubert Flisijn  

els  

h brok  

m brok  

tiedverdrief  

me van limburg  

meg de jong  

Diny Winkels  

H. van de Hoef  

J.Vink  

Inge Masselink  

Kim Verhagen  

Wout  

Sophie Onderwijskunde moet blijven omdat het een studie is die heel belangrijk is voor 
het onderwijs voor de kinderen! De studie heeft echt een toekomst! 
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marit sanders  

Gerben  

Hendrik Ik zou het later mischien zelf willen kiezen en bovendien merk ik als leerling dat 
de studie hard nodig is in de maatschappij omdat er  nog te weinig optimaal 
gebruik word gemakt van de nieuwerij beschikbare technieken 

Anita ter Haar  

Mara Winkels-Vink OWK moet blijven! Fantastische studie waar afgestudeerde studenten echt iets 
kunnen! 

Josine de Boer  

Maud Etman  

Marjolein Martens  

Roel ter Weeme  

Stefan van Langevelde Omdat OWK een echte meerwaarde heeft voor de maatschappij, maar ook voor 
de UT. 

70 ondertekeningen



Bijlage 3 – petitie namens medewerkers GW 

Medewerkers faculteit GW 

P.A. Studievereniging Dimensie 

Cubicus B111 

Drienerlolaan 5 

7522 NB Enschede 

Enschede, februari 2010 

College van Bestuur 

Universiteit Twente 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 

Geachte leden van het College van Bestuur, 

Als medewerker merken we dat de Nederlandse universiteiten, waaronder dus ook onze Universiteit 

Twente, door de overheid flink onder druk worden gezet. Uw aangekondigde plan in het UT-nieuws 

van 17 december 2010 waarin duidelijk wordt dat er een aantal opleidingen uit het assortiment van 

de UT worden gehaald. De toevoeging van de instroomeis van 100 studenten per opleiding maakt 

aannemelijk dat de opleiding Onderwijskunde na dertig jaar haar laatste dienst bewezen heeft. Dit 

laatste zouden wij zeer betreuren. Onderwijskunde, als technologische opleiding, past namelijk zeer 

goed in het profiel van deze universiteit. 

Wij zien ook als medewerker het belang in van het voortbestaan van deze opleiding aan de 

Universiteit Twente. Onze onderwijskundigen vormen de essentiële verbinding tussen mens en 

techniek. Om de gegeven redenen op de website www.ditisowk.nl willen wij pleiten voor het 

voortbestaan van deze opleiding. 

Naam Opmerkingen 

Petra Fisser  

Maria Hendriks  

Joke Voogt  

Bart Ormel  

Wouter van Joolingen Onderwijskunde zoals in twente vormgegeven is uniek en past perfect bij 
de UT-visie: High tech, human touch. 

Melanie Ehren  

Jules Pieters Als kwaliteit een belangrijk criterium is voor behoud/schrappen van 
opleidingen dan is het moeilijk te begrijpen dat Onderwijskunde zou 
moeten verdwijnen. Van de opleidingen binnen GW scoort 
Onderwijskunde landelijk het beste op onderwijs en onderzoek. Opheffen 
betekent slachten van de kip met de gouden eieren.  
Onderwijskunde is de opleiding aan de UT die geheel in de geest van de 
ontwerpaanpak (ingenieursaanpak!) is opgezet en al 30 jaar als zodanig 
functioneert. En veel is gekopieerd!. Aansluiting bij high tech human 
touch (en ook bij de vorige slogans van de UT) is bij Onderwijskunde 
uitstekend geregeld.  
Als aantal studenten het leidend criterium is bij behoud/opheffen, 
bedenk dat dat criterium zeer conjunctuur gevoelig en weinig academisch 
is. En niet in de geest van Veerman. 

Henny Leemkuil  
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Pascal Wilhelm  

Yvonne Luyten-de Thouars  

Jan van der Meij  

Maaike Endedijk  

Adam Handelzalts  

Amber Walraven Als kwaliteit van onderwijs daadwerkelijk een speerpunt is van de UT, dan 
is het onvoorstelbaar dat de opleiding Onderwijskunde verdwijnt. Een 
opleiding die alles uitdraagt waar de UT voor staat. Onderwijs, Ontwerp 
en Onderzoek. High tech, human touch! 

Irene Visscher Kwaliteit, onderzoek en ontwerpen, aansluiting bij het UT-profiel, 
projectonderwijs in directe relatie met de onderwijspraktijk; we hebben 
het allemaal. Laat het getal niet leidend zijn in de besluitvorming. 

Jan Volbers  

Piety Runhaar  

19 ondertekeningen
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Belanghebbenden bij OWK 

P.A. Studievereniging Dimensie 

Cubicus B111 

Drienerlolaan 5 

7522 NB Enschede 

Enschede, februari 2010 

College van Bestuur 

Universiteit Twente 

Postbus 217 

7500 AE Enschede 

Geachte leden van het College van Bestuur, 

Als betrokkenen/belanghebbenden merken we dat de Nederlandse universiteiten, waaronder dus ook onze 

Universiteit Twente, door de overheid flink onder druk worden gezet. Uw aangekondigde plan in het UT-

nieuws van 17 december 2010 waarin duidelijk wordt dat er een aantal opleidingen uit het assortiment van de 

UT worden gehaald. De toevoeging van de instroomeis van 100 studenten per opleiding maakt aannemelijk 

dat de opleiding Onderwijskunde na dertig jaar haar laatste dienst bewezen heeft. Dit laatste zouden wij zeer 

betreuren. Onderwijskunde, als technologische opleiding, past namelijk zeer goed in het profiel van deze 

universiteit. 

Wij zien ook als betrokkenen/belanghebbenden het belang in van het voortbestaan van deze opleiding aan de 

Universiteit Twente. Onze onderwijskundigen vormen de essentiële verbinding tussen mens en techniek. Om 

de gegeven redenen op de website www.ditisowk.nl willen wij pleiten voor het voortbestaan van deze 

opleiding. 

Naam Functie Opmerkingen 

Karen Slotman Onderwijskundig adviseur Veel vacatures geven aan dat juist Twentse 
onderwijskundigen gevraagd worden.... het zou 
zonde zijn om geen Twentse onderwijskundigen 
meer op te leiden. 

Miranda Damhuis Organisatieadviseur & 
ontwerper 

 

Ingrid Pancras Onderwijskundige 
Hogeschool Inholland 

 

anneke van der veen lerares  

Lonny Hendriks Lerares Jammer, dat de oude benaming (Educational 
Design, Management and Media) niet meer 
wordt gehanteerd; die term dekte de lading m.i. 
beter. 

Tom Palsma Topicus Vanuit het bedrijfsleven is vraag naar mensen die 
een studie hebben gevold aan de Universiteit 
Twente, omdat de universiteit zich met de 
opleidingen onderscheid van opleidingen aan 
universiteiten. Dit geldt zeker ook voor voor 
Onderwijskunde. 

Lothar Schmidt Öffentlichkeitsbeauftragter  

Cyriakus Schmidt Pastor und Lehrer  

Michiel Fleerkate Student OWK UU Ik studeer zelf OWK aan de UU en emrk dat 
Onderwijskundigen overal zitten, maar dat de 
opleiding op 3 plaatsen in het land wordt 
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gegeven als zelfstandige bachelor en dat zelfs 
daar weinig studenten voor te vinden zijn. Dan 
moeten we juist die opleidingen behouden die er 
nog zijn, aangezien de vraag al groter is dan het 
aanbod! Laat Onderwijskunde leven! 

Hinke Endedijk Radboud Universiteit 
Nijmegen 

 

N.H.M. Alink docent wiskunde  

Nick Evers   

B.de Jonge   

T.de Jonge   

Sandra Schele UT  

Harry Evers   

Jeannette Evers Docent Houden op de UT. Past daar goed bij. 

Elka Remmers Elka Remmers Consulting  

Gaby Stegmann-
Schmidt 

ReligionspÃ¤dagogin  

Gerrit Carleer oud mdw TO Maak van Onderwijksunde weer Toegepaste 
Onderwijksunde, in naam en in Curriculum. Naar 
die afgestudeerden is grote vraag bij 
(bedrijfs)opleidingen. 

Annette van Os adm.medewerkster  

Fabienne van der Kleij toetsdeskundige  

Marieke van de Pol werkzoekend De UT is de enige plaats waar deze unieke 
opleiding gevolgd kan worden! Behoud de 
opleiding!! 

Ronny Lohuis e-learning consultant 14 jaar na mijn afstuderen als Toegepast 
Onderwijskunde ben ik nog steeds een echte TO-
er. De meerwaarde die deze studie mij heeft 
gegeven en die me tot op de dag van vandaag 
helpt is enorm. Ik kom nog wekelijks anderen 
tegen (bij klanten, leveranciers en concurrenten) 
die ook deze studie hebben gevolgd en hier 
dezelfde waarde aan hechten. 

Henk Nimeijer   

AndrÃ© Swart STODT bedrijfsopleidingen In onze onderneming is reeds vaak een beroep 
gedaan op de kennis en kunde van OWK 
studenten en professionals, deze is voor ons van 
grote waarde geweest. Wij steunen een vitale en 
levensvatbare afdeling onderwijskunde van 
harte. 

pim snijder   

Klaasjan Visscher UT  

Marja ter Haar Decilux  

marjolein drent   

Josie Zeevat Wageningen UR  

Nynke Evers   

Marga nimeijer-Wessel   

E Nimeijer   

Theo Franssen   
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Willem Jaap Zwart  Toegepaste Onderwijskunde: High Tech, Human 
Touch, al bijna 30 jaar. Beetje dom om dat juist 
nu op te heffen. Punt. 

Bert Verbeeten   

Peter - Elly Verdijk   

Petra Wilmsen   

Carolien   

Piet Vink  Onderwijskunde moet blijven voor het 
bedrijfsleven. 

mettie van waarden   

Joanneke van Aller Onderwijsdirecteur  

Theo van Waarden  Onderwijskunde kan nog belangrijker worden 
door een Universitaire Pabo aan te bieden. 
Daarmee sluit de opleiding naadloos aan bij de 
wens van de huidige regering om talent ruimte te 
geven om te excelleren 

meg dejong   

edstep  Zijn ze helemaal gek geworden.. 

Wietze Nijdam   

Kees Bom  De invulling van Onderwijskunde, zoals dat op de 
Universiteit Twente gebeurt, is uniek in 
Nederland en zou moeten worden behouden. 

48 ondertekeningen 


