10 maart 2022

Stage-avond
Taal- en cultuurstudies
we starten om 17.15 uur

Alias in samenwerking met de opleiding TCS
Studieadviseurs Sigrid Botzen en Dianne Draper

Programma
•
•
•
•

•

17.15 uur Welkom door Lian Ribbers (onderwijscommissaris Alias), uitleg van:
Studieadviseur Sigrid Botzen; informatie over hoe de stage in je studie past
Marleen Schans (stagecoördinator); proces van zoeken naar een stage, de stagebegeleiding en
hoe werkt inschrijving
Ca. 17.40 uur Diverse sprekers stellen zich voor:
- Emmeline Besamusca over Nederlands doceren in het buitenland (NVT-stages)
- Berteke Waaldijk over de cursus Kennis voor de Samenleving en het stageproject op Aruba
- 8 TCS studenten die stage liepen, bij onder meer: Centraal Museum, Uitgeverij, Maatschappelijk
Adviesbureau, Ministerie van Defensie, NPO, Nieuw Nederlands Toneel, Ned Vuurtorenvereniging,
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en een NVT-stage in Sheffield (VK)
Van 18.00-19.00 uur kun je met ze in gesprek in lokaal: 117 + 022 + 017
Tot 19.00 uur kun je in dit lokaal nog vragen stellen aan studieadviseurs en stagecoördinator

De stage binnen je studie: randvoorwaarden stage TCS
> Maak een keuze: stage lopen of studeren in het buitenland

Twee opties voor de plek van je stage bij TCS:
1e optie: In je majorprogramma (verplichting):
• Minimaal 7,5 EC (= 210 uur/26 werkdagen van 8 uur)
• Maximaal 15 EC
• Bij voorkeur op niveau 3 (= met zelfstandig academisch
onderzoek), maar niveau 2 mag ook
• Voltijd of deeltijd afhankelijk van je planning
Langer stagelopen dan 52 dagen (= 15 EC)? Dat mag als je
planning het toelaat, en zonder er extra EC’s voor te krijgen

2e optie: Als Stage+ pakket in je hoofdrichting:
• Stage van 15 EC (= 420 uur/52 werkdagen van 8 uur)
• Altijd niveau 3
• Plus 2 cursussen, die voorbereiden op onderzoek zoals
Kennis voor de samenleving (Berteke Waaldijk vertelt
hier straks meer over)
• Is keuzepakket in de Hoofdrichting, dus goedkeuring
nodig van HR-adviseur

Stage informatie TCS: https://students.uu.nl/gw/tcs >
studieprogramma > major > stage

Planningsformulier TCS

Plaats van de stage binnen
je studie + reflectie op je
rollen in je portfolio.

Randvoorwaarden stage voor LAS studenten
•
•
•
•

In profileringsruimte:
7,5 of 15 EC (26 of 52 werkdagen)
Niveau 2 of 3
Twee opties:
• LAS-stage: interdisciplinair; inschrijving via Osiris Zaak; of
• Hoofdrichting inhoudelijke stage

•
•

In TCS Hoofdrichting:
Stage+pakket als keuzepakket kiezen (15 ec onderzoeksstage
+ 2 cursussen die voorbereiden op onderzoek)

Lees alles hierover op de stagepagina van LAS via
https://students.uu.nl/gw/las > Studieprogramma > Stage

Team Loopbaanoriëntatie en Stagecoördinatie
Marleen Schans MA
Stagecoördinator GKG en MCW
Contact:
stageGKG@uu.nl
stageMCW@uu.nl

De stagecoördinatoren aan de Faculteit GW
Bart Mijland is eerste aanspreekpunt voor
TCS, LAS en hoofdrichtingen binnen filosofie
en religiewetenschappen.
stageFenR@uu.nl
Feline van den Boogerd: hoofdrichtingen
binnen media- en cultuurwetenschappen.
stageMCW@uu.nl

Josi Smit: hoofdrichtingen binnen
geschiedenis en kunstgeschiedenis.
stageGKG@uu.nl

Karen Schoutsen: hoofdrichtingen binnen
talen, literatuur en communicatie.
stageTLC@uu.nl

Cécile Reulen neemt tijdelijk de
stagecoördinatie van Bart over en is
aanspreekpunt voor TCS, LAS en F&R
stageFenR@uu.nl

Marleen Schans neemt tijdelijk de
stagecoördinatie van Feline en Josi over
en is aanspreekpunt voor GKG en MCW.
stageGKG@uu.nl
stageMCW@uu.nl

TIP: Maak alvast kennis met ons via YouTube

Waarvoor kun je terecht bij de stagecoördinator?
• Ondersteuning bij zoektocht naar een stage
• Hulp bij richtlijnen, regels en inschrijving
• Hulp bij problemen tijdens je stage
• Bespreken van zorgen / toegankelijkheid arbeidsmarkt

Oriënteren op een stage
•

Volg het nieuws van sectoren die je leuk
vindt en de social media van specifieke
organisaties

•

Praat met professionals die je al (vaag) kent.
Ook docenten!

•

•

Kijk regelmatig op andere vacature-sites,
zoals: culturele-vacatures.nl,
museumvereniging.nl,
werkenbijdeoverheid.nl, fondsen.org,
mediastages.nl, OneWorld.nl

•

Maak gebruik van onze gratis Career
Services!

•

Stage in het buitenland mag ook (meer
voorbereiding!)

Neem deel aan de Your Perspective
bijeenkomsten

•

Kijk op LinkedIn voor inspiratie (groepen
TCS en LAS)

•

Kijk regelmatig op de pagina voor
Stagevacatures van Geesteswetenschappen

Wat is een goede stage (voor mij)?
•
•

Hoeft niet te passen bij je hoofdrichting
Bij voorkeur niveau 3 (met onderzoek), maar als je al 45 EC hebt op
niveau 3 mag niveau 2 ook

Vraag jezelf af:
• Op welk thema wil ik me richten en/of Waar wil ik me in specialiseren?
• Wil ik een Master-opleiding doen en zo ja,in welke richting? Kan een
stage mij hier op voorbereiden?
• Welke vaardigheden kan en wil ik ontwikkelen?
• Wat voor organisatie zoek ik?
• Krijg ik voldoende begeleiding en kans mij te ontwikkelen?
• Lees de stagepagina van LAS en/of TCS (en de Studentenhandleiding!)
• Bij twijfel: neem contact op met de stagecoördinator,
NB: uiteindelijk beslist de stagedocent over de geschiktheid van de stage

Inschrijven via Osiris Zaak,
vanaf Blok 2 (14 november 2022)
•

Gaat buiten reguliere inschrijfperiodes om

•

Wordt uitgelegd op de stagepagina van TCS

•

Aanmelding en begeleiding in/via Osiris Zaak

•

Benodigde documenten:
•
•
•

•

Stagewerkplan - wat je gaat doen tijdens je stage
en wat je wilt leren
Goedkeuringsformulier Stagewerkplan
Stageovereenkomst - ondertekend door jou en de
stageorganisatie; niet door de stagedocent

Het Stagebureau van het Studiepunt controleert
de documenten, ondertekent het contract en
schrijft je in voor de stagecursus in Osiris.

Voorbeelden van stageorganisaties

Reflectie en afronding
• Tijdens je stage reflecteer je op je leerproces door het
bijhouden van een logboek
• Aan het eind van je stage schrijf je een stageverslag (reflectie
en analyse) en lever je bewijs van je werkzaamheden
(stageproduct)
• Meer informatie hierover vind je in de Studentenhandleiding
op de stagesite van TCS
NB: Voor TCS-studenten is er ook een reflectie-opdracht t.b.v. het portfolio

Vragen?
•

Informatie over het inschrijfproces vind je op de
stagepagina van TCS

•

Veel informatie, inclusief zoektips, staat in de
Studentenhandleiding op die pagina

•

Andere vragen, of heb je advies nodig?
E-mail de stagecoördinator van je hoofdrichting

•

Of: kom zo naar mij toe!

Emmeline Besamusca
NVT Stages
Informatie over Nederlands doceren in het buitenland
Combinatie van stage en studeren
Straks in lokaal 017 of mail: e.n.besamusca@uu.nl

Kennis voor de samenleving
een losse cursus (blok 2) en misschien
wel het begin van een bijzondere
praktijkervaring

Berteke Waaldijk

Uit een TCS-reflectie-opdracht:

…toen realiseerde ik mij dat de mensen voor
wie mijn onderzoek bedoeld was mijn paper
eigenlijk nooit zouden lezen…

Kennis voor de samenleving

12-10-2022

werken met
maatschappelijke
partners

activisten, bedrijven,
non-profit,
locale overheid,
vrijwilligers,
sportclub,
cultuurprojecten

Kennis voor de samenleving
• Inschrijven via OSIRIS –
na-inschrijving op 24/25 oktober
• Blok 2 – TC3V19001
• Tweetalig
• VANAVOND (19:00 in de kelder):
meet & greet (met soep)
ontmoet mensen die op zoek zijn
naar studenten/stagiaires voor
projecten.

• Zoek en vind een maatschappelijke
partner die bij jou past
• Ga er op uit: interviewen en veldwerk
• Leer werken met film over je onderzoek
• Gebruik je eigen kennis (uit HR)
• Sluit af met een plan
• Daarna: begeleid vervolg:
• Stage bij partner
• Stageproject (onderzoek, advies,
interventie)
• Ondernemingsplan (o.v.)

Meet & Greet vanaf 19.00 uur / kelder JKH 2-3
Ga in gesprek met de volgende organisaties:
• De Voorkamer
• Volksbuurt Museum

• Stichting Bersiap Compensatie
• Marie Kamphuis Archief / Biografie-project
• Aruba-project
• Class-conscious Academic Network
• online Sranantongo woordenboek
• Utrecht in Dialoog

Field Research Aruba
• Spend 10 - 11 weeks in Aruba as part
of a research thesis or research
internship (UU block 3).
• Learn about cultural, social, economic
& environmental challenges for small
island states
• Get practical experience with
research addressing UN Sustainable
Development Goals

Vervolg programma:
Circa 17.45 uur Overige sprekers stellen zich voor:
• 8 TCS-studenten die op diverse plekken stage hebben gelopen:
Marte, Anne, Kim, Nicolette, Emma, Zoey, Anna en Kirith
18.00 – 19.00 uur Ga in gesprek met de studenten of met Emmeline of Berteke
Tot 19.00 uur kun je in dit lokaal vragen stellen aan Marleen, Dianne of Sigrid

DISCLAIMER

De informatie in deze presentatie is met zorg samengesteld,
maar er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud.
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