ADVERTENTIE

Honger naar meer kennis
Mirjam Tonneijck (38) ging studeren
naast haar drukke baan en intensieve
gezinsleven. Achtenhalf jaar nadat ze begon
aan de bachelor rondde ze in juni de master
Rechtsgeleerdheid af. “De begeleiding vanuit
de Open Universiteit (OU) maakte de laatste
studieloodjes makkelijker.”

A

ls juridisch adviseur Grondzaken bij de gemeente
Houten wilde ik meer
kennis opdoen dan ik op
de heao had opgedaan. Kennis op
academisch niveau. Ik had geen afstudeerdatum in gedachten en begon
aan de bachelor Rechtsgeleerdheid
van de OU toen onze dochter 7 was.
Ze is nu 16 en ik heb de master net
op zak.

Pittige combinatie
Ik ben gedisciplineerd en kan goed
plannen, dus tijdens mijn studie
benutte ik elk halfuur van de dag.
Prettige bijkomstigheid was dat mijn
man een paar jaar geleden een aantal
uur minder ging werken. De verdeling
van de huishoudelijke taken ging vanzelf, maar we hadden wel duidelijke
afspraken. Zo ging ik bijna iedere
avond na het eten boven studeren.
En ik leerde altijd in het weekend. Ik
vond de studie niet moeilijk, maar de
combinatie met werk en gezin was
soms best pittig.

Open Universiteit
De Open Universiteit is
de enige aanbieder van
universitair onderwijs voor
mensen die studie moeten
combineren met gezin,
werk en vrije tijd. De OU
biedt online onderwijs voor
professionals met ambitie.
Het aanbod bestaat uit
academische bachelor- en
masteropleidingen en
cursussen in deeltijd. Door
de effectieve combinatie
van een gestructureerd
programma en persoonlijke begeleiding, rondt u een
master binnen twee jaar af.

dere zijn er begeleidingsbijeenkomsten.
Daarnaast biedt de OU vaak virtuele
colleges aan, vergelijkbaar met een
webinar. Ik vond het fijn om af en toe medestudenten en docenten te ontmoeten;
zij snappen precies hoe het is om studie,
werk en gezin te combineren.

Virtuele colleges
Ik wilde studeren in mijn eigen tijd en
tempo, dus de OU was een logische
keuze. Sommige vakken doorloop je
volledig door zelfstudie en voor an-

Begeleide master
Halverwege de bachelor kreeg ik een
dip. Ik had al zo veel vakken gehaald,
maar moest er ook nog zo veel. Toch

Mirjam
Tonneijck

was ik vastbesloten om ook de master
te doen. Nadat ik twee mastervakken
had afgerond, introduceerde de OU de
‘begeleide master’. Docenten en een
mentor loodsen je dan door de studie
heen. Per vak krijg je een rooster met
de onderdelen die je iedere week moet
bestuderen. Zo kon ik twee vakken
tegelijk volgen en tentamens doen
zonder dat er overlap in het tentamenrooster was. Ik hoefde niet meer alles
zelf uit te zoeken. Dat scheelde een

hoop gepuzzel. Het was wel hard
werken, want er staan minimaal
vijftien studie-uren per week voor
de begeleide master.
Inhoudelijk heb ik veel geleerd,
maar ik leerde bovenal om op
academisch niveau te denken. Voor
ieder probleem is een oplossing,
weet ik nu. Op mijn werk kan ik nu
beter ingewikkelde dossiers behandelen. Wie weet wat de toekomst
brengt.”

