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Voorwoord	  
	  
Beste	  lezer,	  
	  
Voor	  u	  ligt	  het	  eindverslag	  van	  de	  Onderwijsevaluatiedag	  van	  Taal-‐	  en	  
cultuurstudies,	  die	  gehouden	  werd	  op	  7	  maart	  2017.	  Tijdens	  de	  dag	  gingen	  
studenten	  Taal-‐	  en	  cultuurstudies	  van	  alle	  jaarlagen	  in	  gesprek	  met	  docenten.	  Er	  
werd	  in	  de	  gesprekken,	  die	  verspreid	  waren	  over	  twee	  rondes,	  gesproken	  over	  
drie	  verschillende	  onderwerpen.	  De	  verschillende	  onderwerpen	  die	  aan	  bod	  
kwamen	  waren	  de	  hoofdrichtingen,	  de	  Thematisch	  Oriënterende	  Cursussen	  en	  
het	  portfolio/tutoraat.	  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  verschillende	  gesprekken	  is	  dit	  verslag	  opgesteld	  met	  een	  
samenvatting	  van	  iedere	  ronde	  en	  daarbij	  aanbevelingen	  die	  voortkwamen	  uit	  de	  
gesprekken.	  	  
	  
Het	  was	  volgens	  de	  commissie	  een	  productieve	  en	  inspirerende	  dag,	  die	  volgend	  
jaar	  hopelijk	  opnieuw	  plaats	  kan	  vinden.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet	  namens	  de	  Onderwijsevaluatiedagcommissie,	  
	  
Merijn	  van	  Bruggen	  
Voorzitter	  Alias	  2016-‐2017	  
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1.	  Hoofdrichtingen	  
Gespreksleider:	  Merijn	  van	  Bruggen	  
Notulist:	  Isabelle	  van	  Schaik	  
	  
In	  de	  ronde	  over	  de	  hoofdrichtingen	  is	  een	  aantal	  onderwerpen	  aan	  bod	  
gekomen.	  Ten	  eerste	  is	  er	  gesproken	  over	  de	  hoofdrichtingen	  en	  verschillende	  
aspecten	  daarvan.	  Aspecten	  die	  zijn	  behandeld	  zijn	  de	  samenhang	  van	  de	  
hoofdrichting,	  de	  vrije	  keuze	  van	  cursussen	  binnen	  de	  hoofdrichting	  en	  de	  
voorbereiding	  op	  de	  hoofdrichting.	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  gesproken	  over	  de	  stages	  
en	  afstudeereisen.	  De	  wisselwerking	  tussen	  docenten	  en	  studenten	  werkte	  
prima,	  waardoor	  er	  vaak	  gelijk	  al	  oplossingen	  kwamen	  voor	  problemen.	  	  
	  
1.1	  Samenhang	  hoofdrichting	  
Over	  het	  algemeen	  vonden	  de	  studenten	  de	  hoofdrichting	  voldoende	  
samenhangend	  en	  zijn	  ze	  van	  mening	  dat	  de	  opeenvolgende	  cursussen	  van	  de	  
kernpakketten	  goed	  op	  elkaar	  aansluiten.	  Studenten	  zijn	  positief	  over	  het	  
opbouwende	  aspect	  van	  het	  kernpakket	  en	  de	  herhaling	  van	  auteurs	  en	  thema’s	  
waar	  vervolgens	  dieper	  op	  in	  wordt	  gegaan.	  Ook	  docenten	  zijn	  goed	  te	  spreken	  
over	  de	  samenhang	  in	  de	  hoofdrichting	  en	  kernpakketten,	  zij	  zien	  bij	  de	  
studenten	  een	  stijgende	  lijn	  wat	  betreft	  ontwikkeling	  en	  zijn	  dan	  ook	  van	  mening	  
dat	  de	  invoering	  van	  de	  kernpakketten	  een	  goede	  keuze	  is	  geweest.	  Voor	  de	  
afgestudeerden	  zien	  zij	  achteraf	  goed	  in	  dat	  de	  hoofdrichting	  een	  geheel	  was.	  	  
Daarbij	  is	  echter	  kritiek	  op	  de	  hoofdrichting	  Meertaligheid	  en	  Educatie	  en	  heeft	  
een	  student	  het	  gevoel	  dat	  deze	  hoofdrichting	  een	  berg	  losse	  flodders	  is.	  Er	  is	  
geen	  aspect	  van	  samenhang	  terug	  te	  vinden.	  Dit	  heeft	  de	  student	  in	  kwestie	  
besproken	  met	  de	  hoofdrichtingsadviseur	  en	  wordt	  eraan	  gewerkt.	  	  
	  
1.2	  Vrije	  keuze	  binnen	  de	  hoofdrichting	  
De	  meningen	  van	  studenten	  over	  de	  vrije	  keuzes	  binnen	  de	  hoofdrichting	  lopen	  
uiteen.	  Er	  is	  een	  aantal	  dat	  vindt	  dat	  er	  genoeg	  aanbod	  is	  en	  alles	  goed	  kan	  
plannen	  maar	  er	  is	  ook	  een	  aantal	  dat	  zich	  afvraagt	  waar	  het	  keuzeaanbod	  op	  
gebaseerd	  is.	  Dit	  is	  vooral	  het	  geval	  bij	  de	  hoofdrichting	  Kunst,	  Cultuur	  en	  
Geschiedenis.	  Bij	  de	  hoofdrichting	  International	  Studies	  vinden	  de	  studenten	  het	  
jammer	  dat	  ze	  grondslagen	  moeten	  volgen,	  omdat	  ze	  daardoor	  het	  gevoel	  
hebben	  minder	  vrije	  keuze	  te	  hebben.	  Dit	  is	  echter	  voorbereiding	  op	  de	  scriptie	  
en	  daarom	  verplicht.	  	  
	  
1.3	  Voorbereiding	  hoofdrichting	  
De	  studenten	  zijn	  positief	  over	  de	  voorbereiding	  op	  hun	  hoofdrichting	  en	  zijn	  het	  
ermee	  eens	  dat	  de	  maximale	  voorbereiding	  twee	  cursussen	  betreft.	  Er	  is	  echter	  
kritiek	  op	  de	  voorbereiding	  van	  Internationale	  Betrekkingen,	  maar	  er	  wordt	  
verteld	  dat	  dit	  probleem	  is	  opgelost.	  Daarnaast	  had	  een	  student	  het	  ook	  fijn	  
gevonden	  als	  er	  ruim	  op	  tijd	  was	  verteld	  dat	  Nederlands	  I	  en	  II	  nodig	  waren	  voor	  
de	  hoofdrichting	  Moderne	  Letterkunde.	  Ook	  dat	  is	  opgelost,	  maar	  dat	  
veronderstelt	  nog	  wel	  een	  mentaliteitswijziging	  bij	  docenten.	  Verder	  wordt	  er	  
veronderstelt	  dat	  de	  rol	  van	  de	  hoofdrichtingsadviseur	  belangrijk	  is	  bij	  de	  
hoofdrichtingen.	  Er	  wordt	  gesuggereerd	  om	  een	  groepsgesprek	  te	  organiseren	  
aan	  het	  einde	  van	  jaar	  twee.	  De	  reflectie	  op	  het	  kernpakket	  wordt	  echter	  ook	  al	  
uitgevoerd	  door	  de	  Opleidingscommissie,	  die	  de	  focusgroepen	  hebben	  opgericht.	  
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De	  studenten	  vinden	  het	  sowieso	  belangrijk	  om	  de	  kernpakketten	  te	  evalueren.	  
Ook	  zijn	  de	  studenten	  en	  docenten	  het	  erover	  eens	  dat	  de	  hoofdrichting	  op	  het	  
juiste	  moment	  in	  de	  studie	  begint.	  
	  
1.4	  Kernpakket	  
De	  studenten	  prefereren	  het	  ene	  vak	  boven	  het	  andere	  en	  geven	  daarbij	  als	  
probleem	  dat	  ze	  vaak	  voorkennis	  missen.	  Ze	  zouden	  het	  fijn	  vinden	  als	  de	  docent	  
hier	  meer	  rekening	  zou	  kunnen	  houden,	  omdat	  er	  volgens	  de	  studenten	  vaak	  
terug	  geborduurd	  wordt	  op	  een	  eerdere	  cursus	  die	  zij	  niet	  hebben	  gevolgd.	  	  
	  
1.5	  Stage	  
De	  hoofdrichtingsadviseurs	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  studenten	  goed	  worden	  
geprikkeld	  om	  een	  stage	  te	  volgen	  binnen	  hun	  hoofdrichting.	  Een	  stage	  buiten	  de	  
hoofdrichting	  volgen	  mag	  natuurlijk,	  maar	  de	  meeste	  TCS’ers	  kiezen	  ervoor	  om	  
dit	  binnen	  hun	  hoofdrichting	  te	  volgen.	  De	  studenten	  ondervinden	  dat	  er	  vrij	  
weinig	  gepromoot	  wordt	  op	  het	  gebied	  van	  stages.	  Volgens	  de	  studenten	  komt	  de	  
kennis	  over	  stages	  vooral	  via	  eigen	  interesse	  en	  promotie.	  Wel	  wordt	  er	  twee	  
keer	  per	  jaar	  een	  stagevoorlichting	  georganiseerd,	  waarbij	  ook	  studenten	  die	  
stage	  hebben	  gelopen	  een	  praatje	  houden.	  De	  hoofdrichtingsadviseurs	  vertellen	  
dat	  studenten	  bij	  hun	  aan	  kunnen	  kloppen	  voor	  connecties	  wat	  betreft	  stages.	  
Daarnaast	  zijn	  er	  sinds	  dit	  jaar	  stagecoördinatoren,	  die	  ook	  over	  een	  
stagevacaturebank	  beschikken.	  	  
	  
1.6	  Afstudeereisen	  
Voor	  sommige	  studenten	  is	  het	  onduidelijk	  en	  onoverzichtelijk	  wat	  precies	  de	  
afstudeereisen	  zijn.	  Zo	  heeft	  een	  student	  ervaren	  dat	  een	  wijziging	  in	  het	  
examenprogramma	  moest	  worden	  doorgegeven	  aan	  het	  studiepunt.	  Een	  
oplossing	  hiervoor	  zou	  kunnen	  zijn	  om	  samen	  met	  de	  hoofdrichtingsadviseur	  te	  
kijken	  naar	  het	  hoofdrichtingsformulier	  en	  of	  het	  een	  goed	  examenprogramma	  
is.	  Deze	  onduidelijkheid	  houdt	  de	  studenten	  echter	  wel	  scherp	  en	  gemotiveerd	  
om	  te	  plannen.	  	  
	  
Aanbevelingen	  

-‐ Belangrijk	  is	  de	  achterstand	  en	  gebrek	  aan	  voorkennis	  bij	  de	  
hoofdrichtingen	  en	  kernpakketten,	  docenten	  zouden	  hierbij	  dus	  meer	  
rekening	  moeten	  houden	  en	  dat	  kan	  ook	  door	  naar	  de	  ingangseisen	  van	  
de	  cursus	  te	  kijken	  of	  door	  de	  basiscursus	  aan	  te	  passen.	  

-‐ Een	  gesprek	  tussen	  de	  hoofdrichtingsadviseur	  en	  de	  student	  is	  belangrijk,	  
zodat	  de	  student	  een	  duidelijk	  beeld	  heeft	  van	  de	  ingangseisen	  en	  
voorbereiding.	  Ook	  zou	  zo’n	  gesprek	  aan	  het	  einde	  van	  het	  tweede	  jaar	  
georganiseerd	  kunnen	  worden.	  	  

-‐ Meer	  aandacht	  voor	  stages	  is	  volgens	  sommige	  studenten	  wenselijk.	  
-‐ Studenten	  wensen	  dat	  het	  wijzigen	  van	  het	  examenprogramma	  dat	  

doorgegeven	  moet	  worden	  aan	  het	  studiepunt	  duidelijker	  vermeld	  wordt.	  
-‐ De	  hoofdrichting	  Educatie	  en	  Meertaligheid	  zou	  nog	  eens	  goed	  bekeken	  

kunnen	  worden,	  omdat	  het	  nu	  door	  sommige	  studenten	  wordt	  ervaren	  als	  
een	  puinhoop	  waar	  veel	  eisen	  aan	  zitten.	  
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2.	  Tutoraat	  &	  Portfolio	  
Gespreksleider:	  Bram	  Schroder	  
Notulist:	  Anne	  Giesbers	  
	  
In	  dit	  thema	  zijn	  het	  tutoraat	  en	  het	  portfolio	  binnen	  de	  opleiding	  Taal-‐	  en	  
Cultuurstudies	  besproken.	  Binnen	  het	  tutoraat	  zijn	  zowel	  de	  vorm	  van	  het	  
eerstejaars	  tutoraat	  als	  de	  studiebegeleiding	  in	  het	  tweede	  jaar	  besproken.	  Ook	  
de	  opbouw,	  indeling	  en	  doelen	  van	  het	  portfolio	  kwamen	  ter	  sprake.	  	  

De	  twee	  rondes	  verliepen	  erg	  goed.	  Er	  was	  veel	  interactie	  tussen	  
studenten	  en	  docenten;	  er	  werden	  vragen	  gesteld,	  er	  werden	  punten	  van	  kritiek	  
gegeven,	  en	  er	  werd	  oplossingsgericht	  gedacht.	  
	  
2.1	  Het	  tutoraat	  
Het	  tutoraat	  bij	  Taal-‐	  en	  Cultuurstudies	  is	  de	  laatste	  jaren	  een	  stuk	  intensiever	  
geworden.	  Groepsbijeenkomsten	  waar	  studenten	  reflecteren	  vanuit	  
verschillende	  rollen	  zijn	  ingericht.	  Ook	  is	  een	  avond	  opgezet	  waar	  studenten	  
afgestudeerden	  kunnen	  ontmoeten.	  Daarnaast	  worden	  student-‐mentoren	  meer	  
betrokken	  bij	  de	  bijeenkomsten.	  Het	  verdiepende	  tutoraat	  is	  kortom	  een	  
prominentere	  rol	  gaan	  spelen	  in	  de	  studieopbouw	  van	  eerstejaars	  studenten.	  
	   Eerstejaars	  studenten	  geven	  in	  de	  gesprekken	  aan	  dat	  zij	  de	  tutoraat	  
bijeenkomsten	  over	  het	  algemeen	  nuttig	  vinden.	  Het	  blijkt	  fijn	  te	  zijn	  om	  in	  een	  
gemeenschappelijke	  groep	  TCS-‐studenten	  af	  en	  toe	  bij	  elkaar	  te	  komen	  om	  zowel	  
praktisch	  als	  reflectief	  te	  werk	  te	  gaan.	  Hoewel	  de	  studenten	  het	  nut	  van	  
reflecteren	  begrijpen	  (‘het	  is	  goed	  dat	  je	  niet	  enkel	  door	  cijfers	  wordt	  
beschreven,	  maar	  ook	  vanuit	  je	  eigen	  reflectie’),	  worden	  de	  reflectieopdrachten	  
vaak	  nog	  wel	  als	  vergezocht	  of	  vaag	  omschreven.	  Vooral	  het	  reflecteren	  vanuit	  
verschillende	  rollen	  blijkt	  onduidelijk	  en	  lastig.	  Over	  deze	  rollen	  werd	  in	  beide	  
gesprekken	  veel	  gesproken.	  Docenten	  gaven	  aan	  dat	  de	  rollen	  dienen	  als	  een	  
soort	  kader	  waar	  je	  je	  eigen	  studievoortgang	  en	  persoonlijke	  ontwikkeling	  aan	  
op	  kan	  hangen.	  De	  rollen	  zijn	  bedoeld	  om	  een	  breder	  spectrum	  te	  schetsen	  dan	  
een	  student	  in	  het	  eerste	  jaar	  misschien	  voor	  ogen	  heeft.	  Het	  gevaar	  van	  deze	  
rollen	  is	  volgens	  studenten	  echter	  dat	  het	  een	  soort	  invuloefening	  kan	  worden	  en	  
dat	  zij	  alleen	  maar	  op	  gaan	  schrijven	  wat	  er	  verwacht	  wordt,	  in	  plaats	  van	  echt	  
eerlijk	  te	  reflecteren.	  Vraag	  die	  dus	  aan	  de	  orde	  kwam:	  is	  er	  een	  alternatief	  te	  
bedenken	  voor	  de	  vier	  rollen?	  Een	  passend	  alternatief	  kon	  niet	  echt	  gevonden	  
worden.	  Ook	  werd	  er	  geconcludeerd	  dat	  de	  rollen	  an	  sich	  helemaal	  niet	  slecht	  
zijn,	  maar	  dat	  zij	  concreter	  en	  duidelijker	  gemaakt	  moeten	  worden.	  Er	  werd	  naar	  
voren	  gebracht	  dat	  deze	  concretisering	  van	  de	  rollen	  gedaan	  kan	  worden	  door	  de	  
vier	  rollen	  meer	  te	  koppelen	  aan	  de	  vakken	  van	  de	  eerstejaars	  en	  door	  de	  
geesteswetenschappen	  als	  fenomeen	  meer	  te	  koppelen	  aan	  de	  persoonlijke	  
reflectie.	  Dus:	  geesteswetenschappen	  wat	  ga	  ik	  er	  mee	  doen	  in	  plaats	  van	  wat	  
kun	  je	  er	  allemaal	  mee?	  Ook	  zou	  het	  volgens	  zowel	  docenten	  als	  studenten	  
misschien	  beter	  zijn	  om	  de	  rollen	  wat	  later	  in	  het	  eerste	  jaar	  te	  introduceren	  en	  
eerst	  te	  beginnen	  met	  een	  algemene	  oefening	  in	  reflecteren.	  Verder	  zou	  het	  
helpen	  om	  het	  nut	  van	  de	  reflectieopdrachten	  wat	  duidelijker	  te	  maken,	  zodat	  
eerstejaars	  studenten	  het	  grotere	  geheel	  gaan	  zien.	  Dit	  zou	  bijvoorbeeld	  kunnen	  
door	  middel	  van	  voorbeelden	  van	  ouderejaars	  of	  afgestudeerde	  TCS’ers.	  	  
	   Tot	  slot	  werd	  er	  ook	  nog	  even	  gesproken	  over	  de	  overgang	  van	  het	  eerste	  
jaar	  tutoraat	  naar	  het	  tweede	  jaar,	  waarin	  de	  hoofdrichtingsadviseur	  de	  rol	  van	  
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tutor	  overneemt.	  Deze	  overgang	  verloopt	  goed	  volgens	  studenten	  en	  docenten.	  
Ook	  het	  feit	  dat	  je	  als	  tweedejaars	  TCS-‐student	  meer	  losgelaten	  wordt	  en	  dat	  het	  
contact	  met	  de	  hoofdrichtingsadviseur	  minder	  intensief	  wordt,	  ervaren	  de	  
studenten	  als	  goed.	  	  
	  
2.2	  Het	  portfolio	  
In	  beide	  gesprekken	  kwam	  het	  portfolio	  ter	  sprake,	  hoewel	  het	  in	  de	  ene	  ronde	  
meer	  aan	  bod	  kwam	  dan	  in	  de	  andere.	  Uit	  beide	  gesprekken	  bleek	  dat	  studenten	  
de	  hoeveelheid	  portfolio-‐opdrachten	  prima	  vinden,	  al	  gaven	  sommigen	  wel	  aan	  
dat	  zij	  de	  bijeenkomsten	  wat	  lang	  vinden	  duren.	  Ook	  geven	  verschillende	  
studenten	  aan	  dat	  (net	  als	  bij	  de	  tutorgroep	  bijeenkomsten)	  de	  opkomst,	  
naarmate	  het	  jaar	  vordert,	  daalt.	  In	  het	  tweede	  jaar	  is	  het	  de	  
hoofdrichtingsadviseur	  die	  de	  studenten	  begeleid	  bij	  het	  portfolio	  en	  dit	  gaat	  
prima.	  Bij	  sommige	  hoofdrichtingen	  worden	  er	  zelfs	  ook	  nog	  
kernpakketbijeenkomsten	  georganiseerd,	  waarbij	  specifiek	  mensen	  met	  
hetzelfde	  kernpakket	  elkaar	  ontmoeten.	  Een	  kernpakketcoördinator	  naast	  de	  
hoofdrichtingsadviseur	  is	  dus	  zelfs	  mogelijk.	  Wel	  is	  daarbij	  belangrijk	  om	  te	  
onthouden	  dat	  de	  kernpakketcoördinator	  minder	  weet	  van	  het	  portfolio	  en	  dus	  
wel	  echt	  een	  andere	  rol	  vervult.	  	  
	   Het	  idee	  achter	  het	  portfolio,	  zo	  lichten	  docenten	  toe,	  is	  dat	  je	  aan	  de	  hand	  
van	  opdrachten	  in	  de	  vorm	  van	  een	  verhaal	  nadenkt	  over	  je	  ontwikkeling.	  
Verschillende	  studenten	  geven	  echter	  aan	  dat	  dit	  idee	  achter	  het	  portfolio,	  niet	  
duidelijk	  op	  ze	  overgebracht	  is.	  Het	  echte	  nut	  van	  het	  portfolio	  is	  veel	  studenten	  
toch	  onduidelijk,	  zo	  stellen	  zij.	  Tutorbegeleiders	  zetten	  hier	  tegenover	  dat	  het	  
doel	  van	  het	  portfolio	  dit	  jaar	  al	  beter	  duidelijk	  gemaakt	  wordt	  en	  dat	  zij	  het	  ook	  
erg	  leuk	  vinden	  om	  de	  verhalen	  van	  studenten	  te	  lezen.	  Deze	  verhalen	  geven	  
namelijk	  de	  ontwikkeling	  en	  carrièreperspectieven	  van	  studenten	  duidelijk	  
weer.	  In	  het	  portfolio	  kunnen	  studenten	  na	  drie	  jaar	  hun	  ontwikkelingen	  in	  
verhaalvorm	  terug	  lezen.	  Eensgezind	  wordt	  er	  vastgesteld	  dat	  het	  belangrijk	  is	  
om	  dit	  nut	  en	  doel	  van	  het	  portfolio	  goed	  duidelijk	  te	  maken	  aan	  de	  studenten.	  
Zodat	  zij	  echt	  doorhebben	  dat	  het	  waardevol	  is	  om	  een	  portfolio	  serieus	  bij	  te	  
houden.	  
	   Tot	  slot	  geven	  studenten	  aan	  dat	  de	  communicatie	  met	  betrekking	  tot	  het	  
portfolio	  en	  ook	  de	  hoeveelheid	  opdrachten,	  prima	  zijn.	  	  
	  
2.3	  Aanbevelingen	  

-‐ Het	  nut	  van	  het	  portfolio	  duidelijker	  communiceren.	  Dit	  kan	  bijvoorbeeld	  
door	  bij	  portfoliobijeenkomsten	  een	  vooruitblik	  te	  geven	  over	  wat	  er	  gaat	  
gebeuren	  met	  je	  portfolio.	  Tevens	  zou	  een	  specifieke	  portfolio	  
bijeenkomst	  nuttig	  kunnen	  zijn.	  Ook	  zouden	  quotes	  uit	  oudere	  portfolio’s	  
kunnen	  helpen	  bij	  het	  duidelijk	  maken	  van	  de	  doelen	  van	  het	  portfolio.	  

-‐ Het	  reflecteren	  vanuit	  de	  vier	  verschillende	  rollen	  kan	  nog	  verbeterd	  
worden.	  De	  rollen	  zijn	  op	  zichzelf	  prima	  maar	  moeten	  concreter	  gemaakt	  
worden.	  In	  het	  eerste	  jaar	  tutoraat	  eerst	  spreken	  over	  hoe	  je	  in	  het	  
algemeen	  moet	  reflecteren	  in	  plaats	  van	  studenten	  meteen	  in	  het	  diepe	  
gooien	  met	  de	  vier	  rollen,	  kan	  hier	  bij	  helpen.	  Het	  kan	  ook	  helpen	  om	  de	  
vier	  rollen	  meer	  te	  koppelen	  aan	  de	  vakken	  die	  eerstejaars	  studenten	  op	  
dat	  moment	  volgen	  en	  aan	  de	  geesteswetenschappen	  in	  zijn	  
algemeenheid.	  	  
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3.	  TOC’s	  
Gespreksleider:	  Myrthe	  van	  Mil	  
Notulist:	  Saar	  van	  der	  Lugt	  
	  
In	  het	  derde	  thema	  werden	  de	  Thematisch	  Oriënterende	  Cursussen	  (TOC’s)	  
besproken.	  Daarbij	  lag	  de	  focus	  niet	  op	  specifieke	  TOC’s,	  maar	  op	  de	  TOC’s	  als	  
onderdeel	  van	  de	  studie	  TCS.	  Het	  gesprek	  tussen	  docenten	  en	  studenten	  verliep	  
goed,	  De	  wisselwerking	  tussen	  docenten	  en	  studenten	  werkte	  goed,	  omdat	  
docenten	  direct	  de	  vragen	  van	  studenten	  konden	  beantwoorden,	  en	  andersom	  
ook.	  Het	  was	  fijn	  dat	  iedereen	  heel	  oplossingsgericht	  nadacht	  en	  zo	  zijn	  uit	  de	  
gesprekken	  veel	  goede	  ideeën	  naar	  voren	  gekomen	  over	  hoe	  de	  TOC’s	  verbeterd	  
kunnen	  worden.	  	  
	  
3.1	  Academische	  vaardigheden	  
De	  TOC’s	  hebben	  de	  studenten	  zeker	  geholpen	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  
academische	  vaardigheden.	  Wel	  wordt	  er	  relatief	  veel	  aandacht	  besteed	  aan	  het	  
samenvatten	  van	  academische	  artikelen.	  De	  reden	  hiervoor	  is	  dat	  het	  oefenen	  
met	  academische	  samenvattingen	  schrijven	  in	  de	  eerste	  TOC	  vormt	  een	  
voorbereiding	  op	  het	  schrijven	  van	  het	  eerste	  paper	  in	  de	  tweede	  TOC.	  	  
Iets	  waar	  nog	  wel	  wat	  meer	  aandacht	  aan	  besteed	  zou	  mogen	  worden	  zijn	  
referentiesystemen,	  en	  dan	  vooral	  de	  verschillen	  daartussen	  en	  een	  redenering	  
daarvoor	  vanuit	  verschillende	  onderzoeksdisciplines	  (waarom	  werkt	  het	  ene	  
systeem	  beter	  voor	  die	  discipline	  dan	  het	  andere?).	  
	  
3.2	  TOC’s	  als	  voorbereiding	  op	  de	  rest	  van	  het	  eerste	  jaar	  
Qua	  training	  van	  academische	  vaardigheden	  vormen	  de	  TOC’s	  dus	  een	  goede	  
voorbereiding	  op	  de	  vakken	  in	  de	  rest	  van	  het	  eerste	  jaar.	  Ze	  geven	  ook	  een	  
brede	  oriëntatie	  op	  de	  verschillende	  disciplines	  binnen	  de	  
geesteswetenschappen.	  Binnen	  de	  TOC’s	  wordt	  nu	  met	  een	  oefening	  aan	  het	  
einde	  van	  het	  blok	  aangegeven	  bij	  welke	  hoofdrichtingen	  de	  TOC	  aansluit,	  maar	  
tijdens	  de	  rest	  van	  het	  blok	  zou	  het	  ook	  duidelijker	  mogen	  zijn	  bij	  welke	  
hoofdrichting	  de	  stof	  op	  dat	  moment	  aansluit.	  Nu	  de	  focus	  van	  hoofdrichtingen	  
naar	  kernpakketten	  verschuift,	  zullen	  ook	  de	  TOC’s	  meer	  moeten	  gaan	  aangeven	  
op	  welke	  discipline	  ze	  zich	  richten,	  in	  plaats	  van	  op	  welke	  hoofdrichting.	  
Een	  ander	  punt	  wat	  besproken	  is,	  is	  de	  inschrijving	  voor	  de	  cursussen	  in	  het	  
tweede	  halfjaar	  van	  de	  studie.	  Het	  inschrijvingsmoment	  valt	  vrij	  vroeg	  in	  het	  
jaar,	  wat	  voor	  studenten	  vaak	  lastig	  is	  omdat	  de	  tweede	  TOC	  nog	  voor	  een	  
ommekeer	  kan	  zorgen.	  Als	  de	  studenten	  beter	  worden	  voorgelicht	  over	  de	  
mogelijkheden	  van	  de	  wijzigingsdagen,	  kan	  dit	  keuzestress	  schelen.	  	  
	  
3.3	  TCG’s	  
Hoewel	  iedereen	  het	  erover	  eens	  was	  dat	  de	  TOC’s	  een	  goede	  inleiding	  vormen	  
op	  de	  rest	  van	  de	  studie,	  verschilden	  de	  meningen	  wat	  betreft	  de	  TCG’s.	  Door	  de	  
studie	  TCS	  te	  beginnen	  met	  een	  combinatie	  van	  een	  TOC-‐	  en	  TCG-‐cursussen,	  lijkt	  
het	  alsof	  de	  taal	  een	  groot	  onderdeel	  vormt	  van	  TCS,	  terwijl	  dat	  bij	  de	  meeste	  
studenten	  wel	  meevalt.	  Ook	  geldt	  voor	  sommige	  TCG’s	  dat	  het	  niveau	  hoog	  ligt	  
voor	  iemand	  die	  net	  van	  de	  middelbare	  school	  afkomt	  en	  dat	  dit	  kan	  afschrikken.	  
Anderzijds	  heeft	  het	  volgen	  van	  een	  taalcursus	  voor	  veel	  studenten	  een	  
meerwaarde	  voor	  hun	  studie.	  
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3.4	  Bibliotheekinstructies	  
Zowel	  onder	  de	  studenten	  als	  de	  docenten	  was	  ontevredenheid	  over	  invulling	  
van	  de	  bibliotheekinstructies.	  De	  bibliotheekinstructies,	  zeker	  die	  van	  blok	  2,	  
zouden	  meer	  gericht	  moeten	  zijn	  op	  specifieke	  disciplines.	  De	  docenten	  zouden	  
bij	  deze	  instructies	  meer	  ruimte	  voor	  een	  eigen	  invulling	  kunnen	  krijgen.	  	  
	  
3.5	  Voorlichting	  over	  TOC’s	  (en	  TCG’s)	  
De	  eerstejaars	  gaven	  aan	  dat	  ze	  het	  lastig	  vinden	  om	  een	  keuze	  te	  maken	  uit	  het	  
aanbod	  van	  TOC’s.	  Veel	  van	  hen	  moesten	  dit	  doen	  op	  basis	  van	  de	  
cursusbeschrijvingen	  op	  Osiris,	  die	  geschreven	  zijn	  in	  een	  taal	  die	  voor	  
middelbare	  scholieren	  niet	  zo	  toegankelijk	  is.	  In	  de	  eerstejaarseditie	  van	  de	  
Alalos	  worden	  de	  TOC’s	  in	  toegankelijkere	  taal	  omschreven,	  maar	  veel	  
eerstejaars	  kregen	  deze	  editie	  pas	  nadat	  ze	  zich	  voor	  de	  cursussen	  moesten	  
inschrijven.	  Volgend	  jaar	  zou	  de	  Alalos	  dus	  eerder	  verstuurd	  moeten	  worden.	  
Verder	  kunnen	  de	  omschrijvingen	  van	  de	  TOC’s	  gemaild	  of	  ergens	  online	  
geplaatst	  worden.	  Ook	  werd	  er	  voorgesteld	  om	  een	  soort	  alternatieve	  studiegids	  
te	  maken	  over	  de	  TOC’s,	  waarbij	  studenten	  die	  de	  vakken	  gevolgd	  hebben	  
worden	  geïnterviewd.	  Dit	  zou	  de	  OC	  op	  zich	  kunnen	  nemen.	  	  
Dit	  alles	  geldt	  ook	  voor	  de	  TCG’s.	  Die	  verschillen	  namelijk	  qua	  inhoudt:	  de	  ene	  
bestaat	  uitsluitend	  uit	  taalverwerving,	  terwijl	  bij	  de	  andere	  meer	  aandacht	  wordt	  
besteed	  aan	  cultuur	  en	  literatuur.	  Dit	  kan	  invloed	  hebben	  op	  de	  keuze	  van	  
aankomende	  eerstejaars	  voor	  een	  bepaalde	  taal,	  dus	  moet	  dit	  ook	  goed	  
aangegeven	  worden.	  
	  
3.6	  Communityvorming	  
De	  TOC’s	  dragen	  zeker	  bij	  aan	  de	  community	  vorming	  van	  TCS.	  De	  opbouw	  van	  
de	  eerste	  TOC,	  waarbij	  alleen	  TCS’ers	  zitten,	  naar	  de	  tweede	  TOC	  waarbij	  ook	  
LAS’ers	  zitten,	  naar	  het	  tweede	  semester	  waarbij	  ook	  (en	  vooral)	  studenten	  van	  
andere	  studies	  zitten,	  werkt	  goed.	  	  
	  
3.7	  Aanbevelingen	  

-‐ Besteed	  in	  de	  TOC’s	  meer	  aandacht	  aan	  de	  verschillende	  
referentiesystemen	  en	  de	  redeneringen	  daarachter.	  

-‐ Licht	  studenten	  beter	  voor	  over	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  
wijzigingsdagen.	  

-‐ Geef	  de	  docenten	  meer	  input	  bij	  de	  invulling	  van	  de	  
bibliotheekinstructies,	  zodat	  deze	  meer	  disciplinespecifiek	  worden.	  

-‐ Zorg	  ervoor	  dat	  de	  nieuwe	  eerstejaars	  de	  Alalos	  met	  laagdrempelige	  
beschrijvingen	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  verschillende	  TOC’s	  en	  TCG’s	  op	  tijd	  
ontvangen.	  Deze	  toegankelijkere	  beschrijvingen	  zouden	  ook	  gemaild	  of	  
online	  geplaatst	  kunnen	  worden,	  misschien	  in	  de	  vorm	  van	  een	  
alternatieve	  studiegids.	  


