
Zelfstudie UU Bachelor Taal- en cultuurstudies 2019 || 19 
 

Studentenhoofdstuk 

Studentenhoofdstuk Visitatie Taal- en cultuurstudies 
Universiteit Utrecht, 30 april 2019 
 

Schrijvers: Esmee Koen, Esmee Stam, Jesse Plug, Jolijn Moerland, Mick Arnoldus, Myrthe Dijkstra, 

Sigrid van Setten 

 

Adviserende studenten en alumni: Feline van den Boogerd, Marthe Groenveld, Renée Karsten, 

Sietske Steenbeek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer, 

Voor u ligt het studentenhoofdstuk 

van Taal- en cultuurstudies, dat 

geschreven en samengesteld is 

door een focusgroep TCS’ers in 

collegejaar 2018-2019. Sinds dit 

collegejaar hanteert de opleiding de 

zogeheten TCS-boom als middel om 

beginnende studenten kennis te 

laten maken met de opzet van de 

studie, en om gevorderde 

studenten te laten zien waar ze zich 

bevinden in hun studieloopbaan. De 

boom geeft structuur aan het 

totaalbeeld van de opleiding, en 

met dit gegeven gebruiken wij de 

onder studenten alom bekende 

boom in dit hoofdstuk als 

structurerende factor. De 

opleidingscommissie heeft de 

focusgroep van de studenten en 

alumni samengesteld met het oog 

op diversiteit en representativiteit. 

Studenten uit verschillende 

jaarlagen en hoofdrichtingen 

hebben meegeschreven en 

daarnaast heeft de OC ook gekeken 

naar studenten die veel of juist niet 

tot nauwelijks actief zijn binnen 

Studiestichting Alias. Elke paragraaf 

is gebaseerd op een tak van de 

TCS-boom. Beginnend bij jaar 1 en 

eindigend bij de kroon van de 

boom; verder kijkend naar de 

toekomst vanaf jaar 3. De 

studenten hebben de tekst 

geschreven bij hun eigen jaarlaag. 
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Jaar 1 

Matching en meelopen 

Rond de examenperiode en aan het einde van de zomervakantie vinden jaarlijks de 

matchingsdagen plaats. Ter voorbereiding op de matching maken deelnemers opdrachten die hen 

een beeld geven van de studie. Tijdens de matching volgen de deelnemers ook twee hoorcolleges 

die aansluiten op de gemaakte opdrachten. De matching is goed vormgegeven en is gelijk een 

mooie manier is om toekomstige medestudenten te leren kennen. De colleges geven een goed 

beeld van de werking van een werk- en hoorcollege, maar vanwege de verscheidenheid van de 

opleiding is het moeilijk om dit in één dag te ervaren. Een goede toevoeging hierop is een 

meeloopdag. Tijdens de meeloopdag is er de mogelijkheid om je te verdiepen in een hoofdrichting 

die jou interesseert.  

Thematisch Oriënterende Cursussen 

In het eerste jaar worden er in het eerste semester meerdere TOC’s aangeboden die wij zien als 

een nuttige kennismaking met de verschillende hoofdrichtingen binnen TCS. Herhaald onderzoek 

van de opleidingscommissie wijst uit dat eerstejaars studenten over het algemeen te spreken zijn 

over de inhoud van de TOC’s. Een probleem dat wij zien is de zichtbaarheid van de hoofdrichtingen 

in de TOC’s. Sommige TOC’s, zoals Religie en Conflict en Mediawijsheid, sluiten heel duidelijk aan 

bij bepaalde hoofdrichtingen en bieden zo een goede oriëntatie. Bij andere TOC’s is dit minder 

duidelijk, wat de hoofdrichtingskeuze moeilijker maakt. Wij zouden het waarderen als er meer 

aandacht komt voor de verschillende hoofdrichtingen die binnen de TOC’s worden aangehaald, 

bijvoorbeeld door dit op te nemen in de cursushandleidingen en hierbij stil te staan in de colleges. 

Een kleine aanpassing als deze zou veel onduidelijkheid wegnemen.  

Keuzes maken – zelfstandig en met hulp 

In het eerste semester is er vanuit de studie veel duidelijkheid en hulp bij het maken van keuzes, 

wat beginnende studenten erg prettig vinden. Er wordt een hoofdrichtingenmarkt georganiseerd als 

introductie op de hoofdrichtingen en er zijn individuele tutorgesprekken. Het eerste semester wordt 

door studenten als intens ervaren en daarbovenop krijgen zij veel informatie die daardoor niet 

altijd goed blijft hangen. Dit kan leiden tot onduidelijkheid omtrent keuzemogelijkheden en de 

opbouw van de cursussen in het tweede semester. In het tweede semester is er minder 

begeleiding, waardoor sommige studenten zich verloren voelen. De rol van de tutor in het tweede 

semester moet worden vergroot. Een tutorbijeenkomst die verder ingaat op de 

hoofdrichtingenmarkt zou op prijs worden gesteld. Studenten waarderen de TCS Kernpakketten 

kiezerssite (tcs.sites.uu.nl). Op deze site is per kernpakket overzichtelijk te vinden wat de essentie 

is van het pakket, welke cursussen ervoor gevolgd moeten worden en welke cursussen er deel van 

uitmaken. 

 

Jaar 2 

Hoofdrichtingsadviseurs 

Na in het eerste jaar een tutor gehad te hebben, zien studenten in het tweede jaar vooral de 

hoofdrichtingsadviseur en de studieadviseurs. De rol van de hoofdrichtingsadviseur zou beter benut 

kunnen worden. Op dit moment wisselen zij vaak, hebben ze onvoldoende kennis van TCS en zijn 

ze niet voldoende zichtbaar. Wel kunnen zij helpen met vakspecifieke keuzes en de voorbereiding 

op een master. De studieadviseurs zijn daarentegen wel goed zichtbaar en gemakkelijk te 

bereiken. De studiebegeleiding bij Taal- en cultuurstudies is goed, je moet alleen zelf op zoek naar 

de juiste persoon voor jouw specifieke situatie. TCS’ers worden gekenmerkt door hun proactieve 

houding en komen daardoor gemakkelijk op de juiste plek terecht. Mocht je niet in één keer bij de 

juiste studiebegeleiding terecht komen, is iedereen erg bereid je door te verwijzen naar de persoon 

die jou kan helpen. 

2-4-4-2-pakket – creëer je eigen rode lijn 

In het tweede jaar wordt meestal het kern- en keuzepakket gevolgd, maar dat is voor elke student 

zelf in te vullen. De flexibiliteit en de regie die je als student hebt over je eigen studie is wat TCS 
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voor velen zo aantrekkelijk maakt. De structuur van het 2-4-4-2-pakket dat gehanteerd wordt bij 

TCS werkt prima. Studenten vinden dat zij goed zijn voorbereid op het kernpakket, zo wijst ook 

onderzoek van de OC uit. Sommige studenten zouden echter meer flexibiliteit in de vorming van 

pakketten willen zien, zoals voorheen wel mogelijk was, bijvoorbeeld door vier losse cursussen te 

vormen tot een keuzepakket. 

Jaar 3 

Eindwerkstuk, stage en buitenland 

Studenten schrijven een eindwerkstuk en maken een verplichte keuze tussen een stage of studeren 

in het buitenland. Wij passen enerzijds onze opgedane academische vaardigheden toe bij het 

schrijven van een goed eindwerkstuk en ontwikkelen ons anderzijds persoonlijk en in de praktijk 

door middel van de stage of een buitenlandverblijf. Het is mogelijk om een interdisciplinair 

kernpakket te volgen. Ondanks dat studenten met een interdisciplinair kernpakket hun 

eindwerkstuk bij één discipline moeten schrijven, zijn in de praktijk studenten tevreden over de 

goede begeleiding en de flexibiliteit van docenten bij het kiezen van een onderwerp waarin 

verschillende disciplines samenkomen. Tot slot ronden TCS’ers in de laatste fase van hun opleiding 

hun portfolio af. Hoewel het doel van het portfolio in het eerste jaar onduidelijk kan overkomen, 

wordt het met de jaren duidelijker wat het inhoudt en wat het nut ervan is. Afstuderende 

studenten waarderen de reflectiemomenten op hun doorlopen keuzeproces.  

Arbeidsmarktoriëntatie en masters – TCS kijkt verder 

Bij Taal- en cultuurstudies is er aandacht voor de verdere carrière van de student. Studenten 

ervaren bijvoorbeeld door een stage de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt de opleiding ook projecten 

aan die de arbeidsmarktoriëntatie ten goede komen. De Alumnistichting biedt veel trainingen, 

workshops en werkbezoeken aan. Binnen het project SAMEN worden ouderejaars TCS’ers 

gekoppeld aan een afgestudeerde en werkende TCS’er voor een coachingsproject. TCS is een erg 

brede opleiding waarmee je op uiteenlopende plekken terecht kunt komen, daarom waarderen wij 

deze blik op de toekomst die door de opleiding wordt ondersteund. De voorbereiding op specifieke 

masters kan echter beter. Wij zien een rol weggelegd voor de hoofdrichtingsadviseur in het 

adviseren over een masterkeuze.  

Conclusie 

TCS’ers waarderen de opleiding en zijn daarnaast graag actief betrokken bij de ontwikkeling van de 

opleiding. Studentenparticipatie blijft niet beperkt tot het schrijven van dit hoofdstuk, maar wordt 

het hele jaar gehoord via Onderwijsevaluatiedagen, Studentenraden en door de 

opleidingscommissie.  
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