
Update SoS 
 
 
We Sturen nog steeds op Studiesucces! In de 
afgelopen maanden hebben we onder andere 
 

 
 

• … een didactische training georganiseerd 
voor een twintigtal studentmentoren. 
Terwijl het voltallige team Informatica in 
Hoenderloo aan het confereren was, 
hebben de studentmentoren hun 
coachings- en didactische skills 
ontwikkeld bij de VU. Deze skills zetten ze 
in bij hun mentor- en tutortaken in de 
propedeuse. De studenten waren 
enthousiast over de training en ook 
trainer Joyce Brouwer was vol lof: “Wat 
een leuke studentmentoren hebben 
jullie! Ik was onder de indruk van hun 
inzet en het niveau...” 

• … opleidingsdeskundige Anne Marie 
Koper aangetrokken om het 
loopbaanadvies voor de hele opleiding in 
kaart te brengen en te ‘homogeniseren’. 
Het eindresultaat wordt een 
Loopbaanadvieswijzer, die in elke fase 
van de opleiding gebruikt kan worden. 
Anne Marie heeft al een aantal docenten 
en BU-managers gesproken. 

 

• … de mogelijkheid onderzocht om 
ExtraMile Academy als trainingspartner in 
te zetten voor het onderdeel coaching en 
begeleiding. De twee 
introductiebijeenkomsten zijn positief 
ontvangen door de aanwezige docenten. 

• … een Tussentijdse rapportage 
geschreven die inmiddels is goedgekeurd 
door het College van Bestuur. Deze 
rapportage is in te zien op BSCW. 

• … een enquête over de mailetiquette 
gehouden, die door een groot deel van de 
studenten en medewerkers is ingevuld. 
Een paar uitkomsten van de enquête:  
- 36% van de studenten en 75% van de 
medewerkers kent de mailetiquette. 
- De meeste docenten reageren binnen 
een week op studentenmail, maar een 
aantal docenten reageert niet of pas na 
herhaaldelijk mailen. 
- De studenten klagen over de grootte 
van hun hva-mailbox en over spam vanuit 
dlo (notificaties voor een team of klas 
komen regelmatig bij alle studenten 
terecht.) 

 
Sturen op Studiesucces loopt tot juni 2011. 
Een aantal onderdelen van het project, zoals 
het Studienetwerk en  de 
Docentcompetenties, krijgt een plek in de 
organisatie. 
 

 


