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1. Opening 
Joppe opent de vergadering om 19:25. 
 

2. Mededelingen 
3. Vaststellen agenda 

 
4. Voorstelrondje 

Aanwezig: Heleen Lingers, Sigrid van Setten, Jos Peters, Goukje Suringar, Meg Weijers, Myrthe 
Dijkstra, Myrthe van Mil, Meike van der Zee, Jessie Samwel, Jeremy van den Enden, Gwen Robinson, 
Hanna Simons, Vera Koster, Manon Vonkeman en Emily Nik. 
 

5. Structuur van de UU en de faculteit Geesteswetenschappen 
Joppe legt de structuur van de UU uit. Bovenaan de ladder staat het College van Bestuur, met als 
voorzitter Anton Pijpers. Het College van Bestuur wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht en 
de Universiteitsraad (of U-Raad). De universiteit is verdeeld in 7 faculteiten. De faculteit wordt geleid 
door het Faculteitsbestuur, met als decaan en Keimpe Algra en met student-assecor Siebren Teule. 
Het Faculteitsbestuur wordt gecontroleerd door de Faculteitsraad. De Faculteit is verdeeld in 4 
departementen, wij horen bij Filosofie en Religiewetenschap.  
 

6. Vorderingen laatste TCStudentenraad 
Bij de vorige TCStudentenraad kwam naar voren dat er behoefte was aan een mastervoorlichting. 
Het is Joppe helaas niet gelukt om dit erdoor te krijgen, omdat de opleiding het nut niet inziet van 
een extra voorlichting over masters. Er zou al genoeg informatie zijn voor het kiezen van een master. 
Berteke gaat de hoofdrichtingsadviseurs wel aanspreken om studenten strakker te begeleiden bij het 
kiezen van een master. 
  

7. Updates OC 
De Opleidingscommissie (die helaas niet aanwezig is) heeft de volgende doelen voor dit jaar: 

- Het evalueren van het 2+4+4+2 pakket (2 voorbereidende vakken, 4 vakken kernpakket, 4 
vakken keuzepakket, en scriptie met voorbereiding).  

- Evaluaren basiscursussen 
- Aandacht voor zichtbaarheid van de OC (door het organiseren van een workshop) 

De OC houdt ook overleg met de Grote OC. De OC doet veel met de uitkomsten van de 
cursusevaluaties.  
 

8. Discussiepunten 
- Ik kon de vakken voor blok 3 en 4 eenvoudig kiezen. Bovendien was het mij duidelijk welke 

vakken ik moest doen en waren deze vakken verenigbaar qua timeslot (zowel als 
voorbereiding op de hoofdrichting, als vakken van het 2e en 3e jaar).  

Sigrid geeft aan dat ze het lastig vindt om vakken te kiezen voor in haar vrije ruimte. Emily geeft de 
tip dat je ook in de brochure van de hoofdrichting kan zoeken, daar staat een lijst in met 
vrijekeuzevakken die aansluiten bij de hoofdrichting. Volgens Joppe is dit nu niet meer zo makkelijk 
als het was, omdat dat met de nieuwe TCS hoofdrichtingensite is veranderd. Heleen vraagt of er 
ergens een lijst is met nieuwe vakken, dat is er niet.  
Saar geeft aan dat ze het lastig vindt om vakken te zoeken in Osiris, omdat ze niet weet waar ze op 
moet filteren. Volgens Myrthe M en Emily werkt het het beste om te filteren op niveau of timeslot. 
Myrthe D hoorde dat er vaak roosteroverlap is tussen een kernpakket en een minor die daar veel op 
lijkt, waardoor je dan weer een jaar uitloopt. Manon geeft aan dat zelfs als twee cursussen in 



hetzelfde timeslot staan op Osiris, de colleges nog niet per se tegelijk hoeven te zijn. Joppe vertelt 
dat er een site is, courseplanner, dat is een handige tool om te zien of vakken overlappen.  
 

- Ik krijg mijn cijfers altijd op tijd terug en ik heb geen tentamens of deadlines in de 
reflectieweken. 

Meg vond dat ze haar cijfers voor Engels en Gekleurde Wereld te laat terug kreeg. Vooral bij 
Gekleurde Wereld is dit een probleem, die cijfers zijn er nog steeds niet en de studenten moeten hier 
zelf achteraan.  
Myrthe M geeft aan dat ze haar cijfers meestal wel op tijd krijgt, maar dat het heel lang duurt 
voordat deze in Osiris worden gezet. Dit is wel noodzakelijk om af te kunnen studeren, dus het is heel 
vervelend als dat niet gebeurt en je er zelf achteraan moet.  
Sigrid vertelt dat het bij talen vaak zo is dat je het volgende taalvak niet mag volgen als je het vorige 
niet hebt gehaald, maar dat het bij haar zo was dat ze nog niet wist of ze aan haar volgende vak 
mocht beginnen omdat ze haar cijfers nog niet terug had. Bij Frans is het tentamen een maand 
verplaatst, waardoor het nu in het nieuwe blok valt.  
 

- Het 2442-pakket is voor mij duidelijk en ik kan via dit pakket mijn studie inrichten zoals ik dat 
zou willen 

Voor de eerstejaars is het duidelijk hoe ze met dit systeem hun hoofdrichting kunnen inrichten. 
Myrthe M licht toe dat de OC vorig jaar bang was dat het de keuzevrijheid van de TCS’er zou 
beperken, omdat je meer vast zit aan twee pakketten. Meg vindt het juist een voordeel om een 
beetje vastigheid te hebben binnen zo’n brede studie. Gwen lijkt het juist wel leuk om die vrijheid te 
hebben. Maartje zegt dat zij het handig vindt om zo’n pakket te volgen, omdat zij vaak vakken niet 
kon volgen omdat ze voorkennis miste. 
Vera vertelt dat ze eerst een kernpakket alleen in blok 3 en 4 zou gaan doen, waardoor ze bij 
uitzondering nog binnen de oude regeling viel. Nu doet ze dat niet meer en wordt er van haar 
verwacht dat ze een samenhangend keuzepakket volgt, maar het is al te laat om dit nog aan te 
passen.  
Jos geeft aan dat het voor hem onduidelijk was dat het keuzepakket een samenhangend pakket 
moest zijn. Voor Sigrid was dit ook niet duidelijk. De eerstejaars kunnen zich niet herinneren dat dit 
duidelijk benoemd is tijdens de hoofdrichtingsvoorlichting. Joppe gaat onderzoeken hoe dit 
duidelijker gemaakt kan worden.  
Saar geeft aan dat de hoofdrichting Moderne Talen geen 2442-pakket heeft en dat de 
hoofdrichtingsadviseurs ook niet zo goed lijken te snappen hoe deze hoofdrichting in elkaar zit.  
 

- In de TOC’s en de TCG’s wordt goed duidelijk gemaakt welke hoofdrichtingen hier op 
aansluiten. 

Hanna heeft Mediawijsheid en Toren van Babel gedaan en was heel tevreden over hoe deze vakken 
hier inzicht in boden. Meg en Myrthe D zijn hier ook tevreden over. De werkdocenten van Religie en 
Conflict wisten zelf niet hoe TCS in elkaar zit. Jeremy is niet tevreden over hoe dit bij Kunst in Context 
gepresenteerd werd. Gekleurde wereld was vooral geschiedenis en postcolonial, weinig gender.  
Van de tweedejaars is Jos achteraf tevreden hoe Toren van Babel hem op de verschillende takken 
van de taalwetenschap heeft voorbereid. Goukje is hier ook tevreden over bij Gender Studies. Vera 
vertelt dat ze dit jaar toch weer eerstejaarsvakken Engels moest doen terwijl ze die kennis al had uit 
haar TCG’s: blijkbaar zijn de andere opleidingen niet goed op de hoogte van de inhoud van de TCG’s.  
De vakken in blok 2 zijn eigenlijk al te laat om je keuze op te baseren, omdat je je dan al hebt moeten 
inschrijven voor vakken in blok 3 en 4. Er zijn wel nog de wijzigingsdagen. 
 

- Ik word goed begeleid binnen mijn hoofdrichting en de afsluitende fase van mijn studie. 
Heleen is ontevreden over de hoofdrichtingsadviseurs van Moderne Talen, die weten zelf te weinig 
van de hoofdrichting. Manon vind dat de begeleiding van Film- en Televisiewetenschap ook tekort 



komt, dit kan ook aan de begeleider liggen. Maartje vindt de hoofdrichtingsadviseurs van 
Internationale Betrekkingen ook onduidelijk.  
Myrthe M vertelt dat het heel onduidelijk is wat de eisen zijn aan het portfolio en dat dit heel veel 
gedoe oplevert als je gaat afstuderen. Een simpele mail over wat er nog nodig is om af te studeren 
zou al fijn zijn. Nu moet je zelf alles uitzoeken.  
Joppe is wel tevreden met zijn hoofdrichtingsadviseurs, maar dit is dus bij lang niet alle 
hoofdrichtingen goed geregeld.  
Myrthe D wordt nu begeleid door haar tutor uit het eerste jaar van LAS, maar dit werkt niet.  
 

9. Overige punten 
Meg vindt het lastig dat er voorkennis van haar verwacht wordt die ze niet heeft en vraagt zich af 
hoe ze hieraan kan komen. Ze kan zelf naar de docent stappen, anders staat er soms op Osiris een 
boek dat als achtergrondinformatie kan dienen. Jos zegt dat deze informatie ook in de basiscursus 
nog aan bod kan komen.  
 

10. Overige punten 
De volgende studentenraadsvergaderingen zijn op 3 mei (gesloten bijeenkomst) en 5 juni (open 
bijeenkomst).  
 
Andere data: 
22 februari: stageavond én Carrièrenacht over de relatie tussen geesteswetenschappen en geld 
13 maart: Onderwijsevaluatiedag  
 

11. W.V.T.T.K & Rondvraag 
 

12. Sluiting 
Joppe sluit de vergadering om 20:29.  


