Voorlichting voor
eerstejaars
Taal- en cultuurstudies
Dinsdag 29 maart 2022
We starten om 17.15 uur!

Waar gaat het over?
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Opbouw TCS studieprogramma
Verplichtingen binnen BA TCS
Vrije ruimte
Hoofdrichtingen + opbouw
Kernpakket - Hoe te kiezen?
Keuzepakket
Ingangseisen
Cursusplanner
In gesprek met HR-adviseur
Informatie en websites
Hoofdrichting registratie in Osiris Zaak
Tweede HR of eigen HR
Inschrijving cursussen
BSA
Tutoraat en portfolio
Honours programma
Studiebegeleiding
ALIAS onderwijscommissaris

TCS in schema

Verplichtingen binnen BA TCS:
Jaar 1:
▪ 2x TCG-cursus binnen één taalgebied
▪ 2x TOC (thematisch oriënterende cursus)
▪ 1 verplichte voorbereidende cursus op een kernpakket (HR)
▪ 1 Basiscursus onderzoek (BCO)
▪ 2 cursussen als invulling vrije ruimte
▪ Inschrijving kernpakket en Hoofdrichtingsregistratie: via Osiris Zaak
> let op: je schrijft je apart in voor alle cursussen!
Jaar 2:
▪ Kernpakket binnen Hoofdrichting (HR)
▪ Keuzepakket binnen HR OF cursussen vrije ruimte
> afhankelijk van time-slots (anders keuzepakket in jaar 3)
Jaar 3:
▪ Voorbereiding op EW + Eindwerkstuk (GKG: EW 15 EC)
▪ TPG-cursus: Theorie en Praktijk van de GW (blok 1 of 4)
▪ Stage of Studeren in het buitenland
▪ Vrije ruimte cursussen of keuzepakket of minor
Overige verplichtingen:
▪ Portfolio (opdrachten bespreken met je tutor / eindgoedkeuring door
HR-adviseur of kerndocent)
▪ Minimaal 45 EC op niv 3 in hele BA programma van 180 EC
▪ Minimaal 15 EC op niv 2 (of hoger) in de vrije ruimte

Vrije ruimte: er is veel mogelijk!
• Vrije keuze !
• Voorbereiding op andere HR/KP
• Verder gaan met taalverwervingsvakken
• Cursussen aan een andere faculteit of universiteit (binnen of buiten UU,
binnen- of buitenland)
• Uitbreiding stage met 7,5 EC
• Ingangseisen masteropleiding
➢ Internet: www.uu.nl/masters, www.universitairemasters.nl
➢ Mastervoorlichting 2x per jaar
➢ Doorstroming naar master is geen garantie, check zelf de
toelatingsvoorwaarden
➢ Blackboard Community TCS Hoofdrichtingeninformatie

• Minor students.uu.nl/minors:
➢ Als je een losse minor (dus niet als keuzepakket) wilt doen is
inschrijven voor een minor verplicht (+ apart voor de minorcursussen!)
➢ Maar kan dus ook als keuzepakket in HR (30 EC)

Welke hoofdrichtingen zijn er?

14 hoofdrichtingen

Ca. 66 kernpakketten

LET OP: Begin mei komen de nieuwe programma’s
online op

tcs.sites.uu.nl

OPBOUW HOOFDRICHTING: 2+4+4+2 MODEL
2 verplichte voorbereidende cursussen
• Basiscursus Onderzoek (BCO)
• Inleidend voorbereidend cursus op je Kernpakket

4 cursussen in een kernpakket
4 cursussen in een keuzepakket
2 afsluitende cursussen (ná je kernpakket)
• Voorbereiding op je eindwerkstuk
• Eindwerkstuk (7,5 of 15 EC)

> KIJK OOK HIER:
https://students.uu.nl/gw/tcs/studieprogramma/major/hoofdrichting

Kernpakket – hoe kiezen?
• Gebruik de TCS Kernpakket keuze site: https://tcs.sites.uu.nl/

• Elk kernpakket maakt deel uit van een hoofdrichting
• Lees informatie over elke hoofdrichting plus bereikbaarheid van de
HR-adviseurs op de BlackBoard community:
‘TCS Hoofdrichtingeninformatie’
(update van de huidige info volgt in de 1e week van mei)
• Bedenk wat je leuk vond dit jaar: een thema, een cursus?
Waar zou je je meer in willen verdiepen?
Heb je al een idee van een Master?

• Praat/chat/(video)bel met je tutor in april of mei
• Maak gebruik van spreekuur/gespreksmogelijkheden met de
hoofdrichtingsadviseurs in mei (gesprek = verplicht)
➢ Maak je keuze voor een Kernpakket!

tcs.sites.uu.nl – zo ziet het er uit:

… en nog veel meer

En dit zie je als je op een kernpakket klikt:

lees verder op de site
> daar lees je ook
informatie over wie de
hoofdrichtingsadviseur is
.…

Kernpakket – Keuze gemaakt? Hoe registreren?
Procedure Hoofdrichtingregistratie
• April/mei 2022 contact met Tutor en
Hoofdrichtingsadviseur(s) voor inhoudelijke vragen
• Inschrijven gehele Hoofdrichtingsprogramma verloopt via
Osiris Student: Zaak
• Tussen 1 en 18 mei 2022 start je deze Zaak
• Goedkeuring HR-adviseur gaat ook via Osiris Zaak en
moet vóór maandag 23 mei in orde zijn
> Mail met instructies volgt eind april/ begin mei
• Goedkeuring examencommissie ontvang je vóór 27 mei

Hoe registreren?
Procedure Hoofdrichtingregistratie
• Na goedkeuring examencommissie moet je je
Hoofdrichting/specialisatie nog registreren (afronden) via
Osiris Student (doe dit vóór 13 juni, 12.00 uur)
➢ Schrijf je tijdens de reguliere cursusinschrijvingsperiode in
voor ALLE cursussen van blok 1 en 2 (dus óók voor de eerste
twee cursussen van je Kernpakket): maandag 30 mei t/m
vrijdag 24 juni
Let bij inschrijving op:
- cursussen met voorrangsregels (deze staan open t/m
maandag 13 juni 12 uur )
- timeslots (i.v.m. roosteroverlap)
• Informatie over cursusinschrijving en een overzicht van cursussen met
voorransgregels vind je voor aanvang van de
cursusinschrijvingsperiode hier:
https://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/in-en-uitschrijving/inen-uitschrijven-cursussen

Wat is een keuzepakket?
• Pakket van 4 cursussen (30 ec)
• Maakt deel uit van je HR
• Volg je naast je kernpakket in 2e jaar of evt in 3e jaar
• Overleg met je hoofdrichtingsadviseur, er is veel mogelijk!
• Als keuzepakket kun je kiezen voor een:
- Minor (waarbinnen max 2 cursussen op niveau 1)
- Verdiepingspakket van een GW BA-opleiding
- Stage+ pakket (= stage 15 EC op niveau 3 + 2 cursussen (15 EC)
die expliciet voorbereiden op het onderzoekselement zoals de
cursus ‘Kennis voor de Samenleving (GW, blok 2)’ en/of een
cursus naar keuze of een door een andere BA-opleiding binnen GW
aangeboden stage+ pakket)
- Cursussen aan een buitenlandse instelling
(max 2 cursussen op niveau 1, totaal 30 EC)

Ingangseisen Kernpakket en Keuzepakket
• Kernpakket heeft ingangseisen = verplichte voorbereiding
in jaar 1

➢ Deze voorbereidende cursussen kun je vinden bij de informatie over
het betreffende kernpakket op tcs.sites.uu.nl (dus niet opzoeken bij
Osiris-cursusbeschrijving)
➢ Ingangseisen van het kernpakket gemist/niet gehaald? Kijk dan of je
wel voldoet aan de ingangseis van de 1e cursus uit het Kernpakket,
dan kun je alsnog starten met je kernpakket in jaar 2 MAAR: haal de
gemiste verplichte voorbereiding alsnog in je 2e jaar in én bedenk of
deelname realistisch is, wijzig zo nodig je planning!
• Keuzepakket
➢ Check de ingangseisen bij de eerste cursus in OSIRIS!

➢ Check bij twijfel over deelname zonder voorbereiding altijd bij de
docent/cursuscoördinator of het realistisch is om deel te nemen.

Gebruik de Cursusplanner

Ga in gesprek met de hoofdrichtingsadviseur
• Met de combinatie van kernpakket en keuzepakket geef je
invulling aan je eigen hoofdrichting
• Je kiest en combineert en doet dat weloverwogen
• Bespreek jouw keuze met de hoofdrichtingsadviseur, een
gesprek of chat hierover is verplicht
• Er is heel veel mogelijk, maar je moet er wel een verhaal bij
hebben
• De hoofdrichtingsadviseur keurt pas jouw complete
Hoofdrichting goed wanneer jij hebt uitgelegd waarom jij deze
pakket-combinatie maakt
• Denk aan HR-registratie in Zaak

Waar vind je HR informatie op de TCS site?
https://students.uu.nl/gw/tcs/studieprogramma/major/hoofdrichting

Waar vind je meer hoofdrichtingen informatie?
• Voorbereidende gesprekken over HR keuze voer je met je tutor in april
of mei > neem eventueel zelf contact op met je tutor als je niets hoort
• HR informatie voor studiejaar 2022-2023 is online beschikbaar
vanaf eerste week mei!
• Kernpakket keuze site: https://tcs.sites.uu.nl/ voor informatie over alle
kernpakketten (bijgewerkt begin mei) en opbouw programma
• Cursusplanner voor planning
• Bekijk de HR-informatiepagina’s op Blackboard: My community > TCShoofdrichtingeninformatie
• Gespreksmogelijkheden hoofdrichtingsadviseurs (HRA’s) voor hulp bij
planning hoofdrichting, vragen over masteraansluiting etc. in mei
Contactgegevens HRA’s staan op Blackboard + op website TCS > praktische zaken
> begeleiding, welzijn en advies

• Goedkeuring HR-adviseur is verplicht vóór maandag 23 mei

Hoofdrichtingsregistratie via Osiris Zaak:

Klik op START!

Wil je iets anders?
Twee HR-en of eigen hoofdrichting samenstellen:
➢ Vul voor iedere hoofdrichting een registratieformulier in en neem
ze mee naar de studieadviseur voor advies over de planning en
bespreek het daarna met beide HR-adviseurs.
➢ Start voor elke HR een aparte Zaak.
➢ Eigen HR is beperkt mogelijk. Overleg met studieadviseur.
Twee BA-studies volgen:
➢ Vraag advies aan de studieadviseurs (m.b.t collegegeld + overlap
+ BSA)
➢ Zie ook informatie van Studentenservice over o.a. collegegeld en
informatie over behalen 2e graad:
http://students.uu.nl/bereken-je-collegegeld-wizard
http://students.uu.nl/praktische-zaken/geldzaken/collegegeld/collegegeldvoor-studenten-met-een-graad

NB Gedurende je studie je plannen wijzigen kan, overleg dat altijd met
een studieadviseur!

Inschrijven cursussen 2022-2023:
• Tijdens cursusinschrijving maandag 30 mei t/m vrijdag 24 juni
schrijf je je via Osiris in voor alle cursussen voor blok 1 en 2, inclusief de
eerste 2 cursussen van je gekozen Kernpakket en/of je Keuzepakket.
• In november 2022 schrijf je je in voor alle cursussen van blok 3 en 4
• Let op cursussen met voorrangsregels
maandag 30 mei t/m maandag 13 juni, 12.00 uur
Plaatsingsbericht ontvang je max een week later zodat je nog
tijd hebt je in te schrijven voor een andere cursus als dat nodig is.
• Voor elk blok zijn er wijzigingsdagen, data staan in de TCS jaarkalender

Waar moet je op letten bij het kiezen van
cursussen?
• Wat vind je leuk? Waar ligt je belangstelling?

• Ingangseisen en voorkennis
• Time-slots !!! (i.v.m. roosteroverlap)
• Niveau
• Cursussen worden niet elk blok aangeboden
• Planning
• Gebruik Osiris Onderwijscatalogus en/of de Cursusplanner en/of
My Timetable
• Eigen verantwoordelijkheid!

Bindend Studieadvies
• BSA: aangepast dit jaar naar minimaal 5 van de 8 cursussen (37,5 EC)
> normaliter 45 EC (6 van de 8 cursussen)
• Vooraankondiging BSA per mail (rond 1 mei) + aanmeldingsformulier
(nodig voor gesprekken met examencommissie)
• Loop van blok 4: positieve adviezen

• Na blok 4: overige studieadviezen
• Negatief advies > 4 jaar uitgesloten van TCS
• Vertraging door overmachtssituatie/persoonlijke omstandigheden?
➢
➢
➢
➢
➢

Gemeld bij de studieadviseur?
Beroep doen op meewegen pers. omstandigheden > melden bij examencommissie
(altijd met aanmeldingsformulier) > evt mogelijkheid dit toe te lichten in een gesprek.
Deadline melden: vrijdag 10 juni (ov, mail volgt)
Gesprek examencommissie: 1e week van juli (ov)
Indien vertrouwelijk > afspraak maken met studieadviseur vóór 10 juni, dit op het
formulier vermelden en zelf contact opnemen met de studieadviseur.

Tutoraat en portfolio op Blackboard

Meer uitdaging?

https://students.uu.nl/gw/tcs/studieprogramma/meer-uitdaging-en-honours

Humanities Honours programma: aanmelddeadline is 1 mei 2022

Studiebegeleiding

https://students.uu.nl/gw/tcs/praktische-zaken/begeleiding-en-advies

Scroll vooral verder naar beneden!!

Studieadviseurs TCS

Gebruik de online agendatool voor het maken van een afspraak

Extra informatie
Updates UU-maatregelen over coronavirus:
• https://students.uu.nl/praktische-zaken/informatie-over-hetcoronavirus
• https://www.uu.nl/informatie-coronavirus

Trainingen en tips:
•
•

https://students.uu.nl/gw/tcs/naast-je-studie/trainingen
https://students.uu.nl/naast-de-studie/welzijn-en-persoonlijkeontwikkeling/wat-kan-ik-doen

Succesvol thuis studeren, sessies van de welzijnstrainers:
• https://students.uu.nl/gw/welzijnstrainers-gw

Onderwijscommissaris Alias
➢ Isabel Redder
• Is goed te bereiken via de mail onderwijs@aliasweb.nl
• Voor korte vragen, een helpende hand bij het vinden van alle
keuzemogelijkheden, roostervragen, etc.

➢ Je kunt ook terecht bij de studentgeleding van de
Opleidingscommissie (OC) met al je vragen, klachten en
suggesties over de opleiding.
➢ Bereikbaar via e-mail: octcs.gw@uu.nl

Vragen?
• Stel ze nu!

• Of mail ons op een later moment
onderwijs@aliasweb.nl of studieadviesTCS.GW@uu.nl

