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Voorwoord 
De	 opleidingscommissie	 van	 Taal-	 en	 cultuurstudies	 bestaat	 uit	 vier	 docentleden	 en	 vier	

studentleden.	 In	dit	actieplan	staan	de	belangrijkste	speerpunten	waar	de	studentgeleding	

zich	gedurende	dit	collegejaar	mee	bezig	zal	houden.	De	functies	van	de	studentgeleding	zijn	

voor	collegejaar	2019-2020	als	volgt	verdeeld:	

	

Voorzitter	 	 	 	 	 	 	 	 	 Goukje	Suringar	

Secretaris	&	PR	 	 	 	 	 	 	 	 Isa	Rienstra	

Coördinator	Voorlichtingen	&	Klachtenmeldpunt	 	 	 	 Hanna	Simons	

Coördinator	Cursusevaluaties	 	 	 	 	 	 Mirjam	Kok	

	

De	 opleidingscommissie	 geeft	 gevraagd	 en	 ongevraagd	 advies	 over	 zaken	 omtrent	 de	

opleiding.	Om	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	te	waarborgen	houdt	de	opleidingscommissie	

zich	 bezig	met	 de	 cursusevaluaties	 en	 de	Onderwijs-	 en	 Examenregeling	 (OER).	 Daarnaast	

kunnen	studenten	met	klachten,	vragen	en	opmerkingen	over	de	opleiding	altijd	terecht	bij	

de	 studentleden	van	de	OC,	via	het	e-mailadres	octcs.gw@uu.nl	of	via	de	Facebookpagina	

www.facebook.nl/opleidingscommissietcs.	

	

Dit	 jaar	 hebben	 de	 studentleden	 van	 de	 opleidingscommissie	 7	 speerpunten	 opgesteld.	

	

Speerpunten	op	cursusniveau	zijn:	

Het	evalueren	van	de	nieuwe	Thematisch	Oriënterende	Cursussen;	

Het	evalueren	van	de	basiscursussen	als	voorbereiding	op	de	hoofdrichtingen;		

De	cursusevaluaties	via	Caracal.	

	

Speerpunten	op	cursus-overstijgend	niveau	zijn:	

Het	evalueren	van	stage-	of	buitenland	ervaring;	

Het	toetsen	van	de	uitwerking	van	de	kwaliteitsafspraken;	

Aandacht	voor	zichtbaarheid	en	toegankelijkheid.	

	

Speerpunten	gericht	op	activiteiten	zijn:	

De	Onderwijsevaluatiedag.	



Evalueren van de nieuwe Thematisch Oriënterende Cursussen  
In	het	collegejaar	2019-2020	zijn	er	zes	nieuwe	Thematisch	Oriënterende	Cursussen	(hierna	

TOC’s)	 op	 het	 programma	 gekomen.	 Ook	 zijn	 de	 titels	 van	 de	 twee	 bestaande	 TOC’s	

veranderd.	Omdat	de	cursussen	nieuwe	inhoud	hebben	gekregen	is	het	waardevol	om	deze	

weer	 kritisch	 te	 evalueren.	 Naast	 het	 evalueren	 van	 de	 cursussen	 aan	 de	 hand	 van	 de	

gebruikelijke	 cursusevaluaties	 zullen	wij	 deze	 cursussen	 daarom	ook	 in	 breder	 perspectief	

bekijken	door	middel	van	een	enquête.	In	een	eerstejaars-enquête	zullen	wij	vragen	stellen	

met	betrekking	tot	de	TOC’s	en	de	rol	hiervan	in	de	oriënterende	fase	van	de	TCS’er.	Deze	

enquête	zal	rond	het	einde	van	blok	2	worden	afgenomen.	

Evalueren van de basiscursussen als voorbereiding op de hoofdrichtingen		
In	 het	 collegejaar	 2017-2018	 heeft	 de	 docentgeleding	 naar	 aanleiding	 van	 de	

eerstejaarsenquête	 aangegeven	 dat	 het	 een	 goed	 idee	 was	 ook	 een	 ouderejaarsenquête	

rond	 te	 laten	 gaan	 en	 dit	 op	 te	 laten	 volgen	 door	 focusgroepgesprekken	 waarmee	 de	

basiscursussen	 dieper	 geëvalueerd	 konden	 worden	 dan	 alleen	 via	 de	 cursusevaluaties.	 In	

eerste	 instantie	 heeft	 de	 OC	 2018-2019	 dit	 meegenomen	 in	 haar	 actieplan	 om	 het	 dit	

collegejaar	uit	te	voeren.	Het	bleek	echter	te	veel	werk	naast	de	overige	activiteiten,	daarom	

heeft	de	studentgeleding	op	aanraden	van	de	docentgeleding	dit	onderdeel	laten	vallen.	Dit	

jaar	willen	we	dit	punt	weer	oppakken.	De	basiscursussen	worden	door	TCS	zelf	aangeboden	

en	 zijn	 daarom	 goed	 te	 evalueren	 op	 basis	 van	 de	 cursusevaluaties.	 Naast	 deze	

cursusevaluaties	willen	wij	 de	 voorbereidende	 vakken	 ook	 evalueren	 aan	 de	 hand	 van	 de	

ouderejaars-enquête,	 zodat	wij	 de	 ervaring	 van	 het	 voorbereiden	 op	 de	 hoofdrichting	 als	

geheel	goed	kunnen	peilen.		

De Cursusevaluaties via Caracal	

Het	 analyseren	 van	de	 cursusevaluaties	 via	 Caracal	wordt	 voorbereid	 door	Mirjam	Kok	 en	

Eva	Roëll.	Mirjam	voert	de	evaluaties	uit,	deze	worden	vervolgens	bekeken	door	Eva	Roëll	en	

van	eventuele	opmerkingen	voorzien.	Ook	de	overige	studentleden	kijken	er	elke	keer	naar	

zodat	 zij	 er	 zeker	 van	 zijn	 dat	 iedereen	 achter	 de	 conclusies	 van	 de	 evaluaties	 staat.	 Alle	

reguliere	 cursussen	 met	 TCS-cursuscodes	 worden	 geëvalueerd.	 Wanneer	 er	 ruimte	 voor	

verbetering	 is	 zullen	 er	 aanbevelingen	 gedaan	 worden	 aan	 de	 cursuscoördinator	 via	 de	

opleiding.	



Evalueren van stage- en buitenland ervaring  
Naast	het	evalueren	van	de	vaste	onderdelen	van	het	programma	willen	wij	ons	dit	jaar	ook	

focussen	op	de	begeleiding	vanuit	de	Universiteit	Utrecht	en	de	opleiding	met	betrekking	tot	

de	ervaring	van	de	stage-	of	buitenlandperiode.	Dit	zullen	wij	in	eerste	instantie	peilen	door	

middel	van	de	ouderejaars-enquête.	Hierin	zullen	wij	vragen	stellen	met	betrekking	 tot	de	

begeleiding	vanuit	de	opleiding.	Aan	de	hand	van	de	resultaten	van	deze	enquête	zullen	wij	

indien	nodig	focusgroepen	opstellen	en	daarna	een	advies	en/of	compliment	uitbrengen	aan	

de	opleiding.		

Het toetsen van de uitwerking van de kwaliteitsafspraken 
Dit	jaar	zullen	wij	ons	ook	bezig	houden	met	het	toetsen	van	de	kwaliteitsafspraken.	Met	het	

budget	dat	voor	Geesteswetenschappen	is	vrijgekomen	zijn	er	kwaliteitsafspraken	op	papier	

gezet.	Voor	TCS	houdt	dit	in	dat	er	meer	aandacht	komt	voor	feedback	op	het	werk	van	de	

student	en	dat	er	een	kleine	uitbreiding	is	van	docenturen	per	werkgroep.	Dit	jaar	zal	de	OC	

onderzoeken	wat	 relevante	manieren	 zijn	 om	 te	 peilen	 op	 wat	 voor	manieren	 studenten	

feedback	ontvangen	en	hoe	zij	dit	ervaren.	Om	te	beginnen	zal	de	studentgeleding	dit	 jaar	

tijdens	 de	 TCStudentenraad	 en	 de	 OED	 het	 onderwerp	 ‘vaardigheden	 en	 feedback’	

opnemen,	 zodat	 de	 ervaring	 van	 de	 studenten	 gepeild	 kan	 worden.	 Binnen	 het	 toetsen	

zullen	wij	de	–ondanks	extra	verkregen	uren-	hoge	werklast	van	de	docenten	erkennen	en	

meenemen.		

Aandacht voor zichtbaarheid en toegankelijkheid 
De	 opleidingscommissie	 heeft	 de	 afgelopen	 jaren	 op	 vele	 manieren	 gewerkt	 aan	 haar	

bekendheid.	Met	 de	 uitbreiding	 van	 het	 PR-plan	 is	 de	 OC	 op	 een	 punt	 gekomen	waar	 ze	

zowel	fysiek	als	online	goed	vindbaar	en	herkenbaar	is.	Omdat	we	het	belangrijk	vinden	dat	

studenten	 goed	 op	 de	 hoogte	 blijven	 van	 allerlei	 informatie	 over	 medezeggenschap	 en	

onderwijs,	 zullen	wij	ook	dit	 jaar	de	Facebookpagina	minimaal	één	keer	per	week,	op	een	

vaste	 dag,	 updaten.	 Belangrijke	 onderwijsdata,	 handige	 studietips,	 verwijzingen	 naar	

bijvoorbeeld	 TCS	 is	 Skilling	me	 en	 de	 periodiek	 verslagen	 zullen	 gedurende	 dit	 collegejaar	

gepost	worden.	Om	ook	alle	eerstejaars	te	bereiken	zullen	zij	uitgenodigd	worden	door	de	

Commissaris	 Intern	 van	 Alias.	 Hiernaast	 worden	mails	 ondertekend	met	 een	 link	 naar	 de	

Facebookpagina.	 Verder	willen	wij	 opnieuw	 in	 de	 eerste	week	 van	 elk	 blok	 een	 zogehete	



koffieleute	organiseren	waar	studenten	onderwijsgerelateerde	vragen	kunnen	stellen	aan	de	

OC	en	de	cursusevaluaties	in	kunnen	vullen.	Tijdens	deze	koffieleutes	kan	eventueel	live	het	

prijzenpakket	worden	verloot.	Dit	 is	 vorig	 jaar	 tijdens	de	 laatste	OC	Koffieleute	geïnitieerd	

omdat	 de	 OC	 het	 aantal	 bezoekers	 per	 keer	 zag	 afnemen.	 Ook	 belangrijk	 is	 dat	 wij	 als	

studentgeleding	aanwezig	zullen	zijn	bij	elke	studentenraadvergadering	(welke	vier	keer	per	

collegejaar	 georganiseerd	wordt).	 Tijdens	 deze	 vergaderingen	 luisteren	we	mee	 en	 stellen	

we	vragen	aan	de	 studenten,	 zodat	we	problemen	kunnen	meenemen	om	aan	 te	pakken.	

Elke	daarop	volgende	vergadering	doen	we	een	terugkoppeling	wat	er	met	deze	punten	 is	

gebeurd.	

De	 zichtbaarheid	 van	 de	 docentgeleding	 wordt	 gestimuleerd	 door	 tijdens	

voorstelmomentjes	 van	 de	 OC	 -tijdens	 bijvoorbeeld	 de	 TOC’s	 of	 studentenraad-	 ook	 de	

docenten	 voor	 te	 stellen	 aan	 de	 hand	 van	 foto’s.	 Deze	 foto	 wordt	 ook	 geplaatst	 op	 de	

medezeggenschapspagina	 van	 de	website	 van	 Studiestichting	 Alias	 (www.aliasweb.nl).	We	

hopen	meer	en	meer	aan	de	studenten	te	 laten	zien	dat	niet	alleen	de	studentgeleding	de	

OC	is,	maar	dat	zij	gekoppeld	zijn	aan	de	docentgeleding	en	zo	samen	een	mooie	plek	tussen	

de	opleiding	en	de	universiteit	hebben.	 

Onderwijsevaluatiedag 
Elk	 jaar	 organiseren	 TCS’	 studiestichting	Alias,	 de	OC	 en	 de	 opleiding	 in	 samenwerking	 de	

Onderwijsevaluatiedag.	Op	 deze	middag	 gaan	 studenten	 en	 docenten	 in	 gemixte	 groepen	

discussiëren	over	drie	essentiële	 thema’s	die	 gelden	voor	 studenten	en	 staff	 van	TCS.	 Een	

deel	 van	de	 studentgeleding	neemt	deel	 aan	de	 vergaderingen	over	 deze	dag	 en	ook	 een	

docentlid	van	de	OC	denkt	mee	over	de	inhoud	en	organisatie.	Ook	dit	jaar	zullen	wij	als	OC	

ruim	 meedenken	 en	 meehelpen	 in	 de	 voorbereiding,	 uitvoering	 en	 uiteraard	 de	

nabeschouwing	 van	deze	 evaluatiedag.	Wij	 zullen	ook	 input	 geven	door	 ervaringen	 vanuit	

ons	 klachtenmeldpunt,	 onze	 banden	 met	 de	 TCStudentenraad,	 onze	 kennis	 uit	

cursusevaluaties	en	ons	inzicht	in	de	structuur	van	de	studie.		

	


