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Inleiding 
De resultaten van deze enquête dienen in het onderzoek naar het stage- en             
buitenlandbeleid, de basiscursussen en de informatievoorziening omtrent de planning,         
begeleiding en opbouw van de opleiding Taal- en Cultuurstudies zoals opgenomen in het             
actieplan van de OC 2019-2020. Op deze enquête hebben in totaal 47 respondenten             
gereageerd van de 244 genodigden via een mail van het onderwijssecretariaat. De            
opkomst is hierbij 19%. De enquête is afgenomen in de periode van 30 september t/m               
21 oktober. 

Bij het starten van de enquête konden de respondenten aangeven in welk jaar ze              
op dat moment zitten, welke hoofdrichting en daarbij behorende basiscursus ze hebben            
gekozen. Aan alle jaarlagen werd gevraagd hoe ze de basiscursussen en de planning en              
de opbouw van de studie ervaren. De verdere vragen in de enquête verschillen per              
jaarlaag. Zo wordt er aan de tweedejaars niks gevraagd over het stage- en             
buitenlandbeleid. Van de 47 respondenten zitten er 20 in hun tweede jaar, 13 in hun               
derde jaar, 14 in hun vierde jaar of hoger. Omdat de vragen verschillen per aangegeven               
jaarlaag, zullen ook de resultaten per aangegeven jaarlaag behandeld worden.  
 
Resultaten jaar 2 
De basiscursussen: 
Onder de tweedejaars waren de basiscursussen redelijk goed verdeeld, elke basiscursus           
werd minimaal door één respondent vertegenwoordigd. De meeste respondenten (7)          
hadden gekozen voor de basiscursus Media Onderzoek. Volgens hen bood de           
basiscursus te weinig uitdaging, en bezat het te weinig diepgang. Het wordt gezien als              
een inleidende cursus. Deze gedachte wordt gedeeld met de respondenten die de            
basiscursus Letterkundig Onderzoek, Internationale Betrekkingen en Harmonie- en        
vormleer hebben gevolgd. In de basiscursussen Kunst van het onderzoeken en           
Taalkundigheid gaven respondenten aan dat er al enige voorkennis verwacht wordt. 
 
Planning en begeleiding: 
Iets meer dan de helft van de tweedejaars geeft aan geen dat ze geen problemen ervaren                
met het plannen van de studie. De overige studenten ervaren problemen bij de keuze              
van kern- en keuzepakketten en het gebrek aan informatievoorziening over de stage en             
het buitenland. Uit de enquête kunnen we ook opmaken dat de respondenten weten dat              
ze naar de studieadviseurs, de hoofdrichtingsadviseur en de studiegenoten kunnen met           
vragen over de studieplanning. De onderwijscommissaris en de Opleidingscommissie         
wordt nauwelijks genoemd door de respondenten. Ten slotte geeft ruim de helft van de              
tweedejaars aan dat ze erg tevreden zijn met hun hoofdrichtingsadviseur. Sommigen           
geven aan (nog) geen contact te hebben gehad met zijn/haar hoofdrichtingsadviseur.  
 
Opbouw studie: 
94,7% van de tweedejaars weet uit welke componenten de studie is opgebouwd. 89,5%             
geeft aan dat ze tevreden zijn met de informatievoorziening rondom de opbouw van de              



studie, waarbij wel de opmerking wordt geplaatst dat dit desondanks voor sommigen            
erg lastig blijft. Vele tweedejaars geven aan dat de tutor, de onderwijscommissaris van             
Alias de studieadviseurs, de hoofdrichtingsadviseur en de studiegenoten de         
voornaamste informatiebronnen zijn. De Opleidingscommissie blijkt ook hier redelijk         
onzichtbaar. Bijna iedere tweedejaars gaf aan dat het helder was dat de hoofdrichting             
bestaat uit een kern- en een keuzepakket en welke voorbereidende vakken gevolgd            
moesten worden.  
 
Masters: 
De helft van de respondenten geeft aan niet bezig te zijn met de oriëntatie op de masters.                 
Dezelfde tien respondenten geven aan dat zij weten dat hun TCS-pakket goed aansluit bij              
een master. Er wordt aangegeven door zes studenten dat er te weinig            
informatievoorziening wordt geboden rondom de masters. Een student voegde hieraan          
toe dat het tweede jaar van de studie ook nog meer de focus verdient op stage en                 
buitenland.  
 
Resultaten jaar 3 
De basiscursussen: 
Onder de derdejaars werden niet alle basiscursussen gerepresenteerd. Over de          
basiscursus Media Onderzoek gaf een student aan dat het vak weinig kennis verschaft             
over nieuwe media. Ook bij de basiscursus Onderzoek geschiedenis (algemeen) gaf een            
student aan dat de kennis niet goed aansluit bij de hoofdrichting Postcolonial- and             
Genderstudies. Een respondent die de basiscursus Letterkundig Onderzoek volgde gaf          
wel aan dat deze cursus genoeg basiskennis bood voor deze hoofdrichting. Er werd niet              
genoeg basiskennis op het gebied van kunstgeschiedenis geboden bij Kunst van het            
onderzoeken volgens een respondent. Tot slot gaf een respondent aan dat de            
basiscursus Taalkundig Onderzoek een vage opbouw heeft. Daarnaast kwamen         
academische vaardigheden en kennis minimaal aan bod in deze cursus. 
 
Planning en begeleiding: 
6 van de 13 studenten geven aan dat zij problemen ervaren tijdens hun studie. Dat ligt                
vaak aan het regelen van de stage en het niet kunnen combineren van pakketten of               
minors door overlappende timeslots. Studenten weten dat ze voor studieplanning          
terecht kunnen bij de studieadviseurs, de Onderwijscommissaris van Alias, de          
hoofdrichtingsadviseur en de eigen studiegenoten. De plek waar studenten ook          
daadwerkelijk heen gaan, zijn vaak de studieadviseurs. De Opleidingscommissie is          
minder zichtbaar als plek om hulp te vragen. Over het algemeen wordt de begeleiding              
van de hoofdrichtingsadviseur als positief bevonden. Enkele keren worden de          
studieadviseurs als een beter alternatief verkozen.  
 
 
 



Masters: 
Op een paar na zijn alle derdejaars bezig (geweest) met het oriënteren op masters. Zes               
studenten geven aan de dat informatievoorziening omtrent de masters onvoldoende is.           
De blackboard-pagina “TCS Hoofdrichtingen omgeving” wordt eenmaal genoemd.  
 
Stage en buitenland: 
Van alle respondenten hebben twee derdejaars stage gelopen, die ze zelf gevonden            
hebben. De begeleiding vanuit de universiteit wordt niet positief gevonden, deze krijgt            
namelijk een gemiddelde van 2,5 op de schaal van 5. De student die informatie heeft               
gevonden via de stagecoördinator vond de gekregen informatie onvoldoende en geeft           
aan dat de stage van 7.5 ECTs niet in de studieplanning past. Dit ligt aan het feit dat er                   
nauwelijks stages te vinden zijn die te combineren zijn met een vak en binnen 1 blok                
passen. Ook twee derdejaars hebben in het buitenland gestudeerd. Zij geven aan dat de              
informatievoorziening (TCS buitenland-voorlichting) voldoende was.  
 
Jaar 4 of hoger 
Basiscursussen: 
Veel respondenten waren erg tevreden over de basiscursussen. Zo boden de basiscursus            
Kunst van het onderzoeken, basiscursus Media Onderzoek, basiscursus Onderzoek         
Internationale Betrekkingen, Politieke en Sociale Filosofie, Empirisch Onderzoek en         
basiscursus Letterkundig Onderzoek genoeg kennis en vaardigheden om te beginnen          
aan de bijbehorende hoofdrichting. Bij de basiscursus Onderzoek Geschiedenis werd          
opgemerkt dat er veel focus ligt op de moderne geschiedenis, en daarmee niet goed              
aansluit op de hoofdrichting IBHP. Tot slot werd aangegeven dat bij de basiscursus             
Taalkundig Onderzoek er een gebrek is aan training van de vaardigheden.  
 
Planning en begeleiding: 
De helft van de respondenten ondervond problemen bij het plannen van de studie. Het              
voornaamste probleem is de overlap van timeslots. Ouderejaars weten vooral dat ze           
terecht kunnen bij de studieadviseurs en hoofdrichtingsadviseur. Ook weten studenten          
dat ze bij studiegenoten en de Onderwijscommissaris van Alias kunnen vragen om hulp.             
Wederom wordt de Opleidingscommissie nauwelijks genoemd. De meeste vierdejaars         
maken hun studieplanning met behulp van de studieadviseurs, gevolgd door de           
studiegenoten en hoofdrichtingsadviseur. De informatievoorziening rond de opbouw        
van de studie wordt positief bevonden. 
 
Masters: 
11 van de 14 studenten zijn bezig (geweest) met het oriënteren op masters. Negen              
studenten geven aan dat zij meer informatie zouden willen ontvangen over masters. Dit             
heeft betrekking op uitleg van het verschil in soorten masters en beurzen. 
 
 



Stage en buitenland: 
Zes studenten hebben stage gelopen, waaronder één student in het buitenland. Vijf            
hiervan vonden het redelijk eenvoudig om een stage te vinden. Studenten hebben stages             
gevonden op onder andere culturelevacatures.nl, Stagebank UU en mediastages.nl. Twee          
studenten hebben in het buitenland, zij vinden de informatievoorziening (TCS          
buitenland-voorlichting) goed en hebben geen problemen ondervonden. 
 
Conclusie  
Basiscursussen: Basiscursus Media Onderzoek krijgt kritiek van tweede- en derdejaars.          
Deze zou weinig diepgang bieden en weinig kennis verschaffen over nieuwe media. De             
basiscursus onderzoek geschiedenis krijgt de kritiek dat deze niet goed zou aansluiten            
bij Gender Studies en IBHP. Er is tegenwoordig de cursus “Basiscursus onderzoek            
Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief” die speciaal aansluit bij de          
hoofdrichting IBHP.  
 
Planning en begeleiding: De Opleidingscommissie wordt niet gezien als plek om hulp te             
vragen bij planning. Dit is in principe goed, want andere plekken worden wel gevonden.  
 
Masters: Dit is een belangrijk onderwerp, een grote meerderheid van de studenten geeft             
aan dat zij graag meer informatie ontvangen over masters.  
 
Stage en buitenland: Er hebben weinig respondenten stage gelopen of buitenland           
ervaring. Hierdoor kunnen wij geen duidelijke uitspraak over dit onderwerp doen.  
Over het algemeen ervaren de studenten TCS als een goede opleiding. Hier en daar              
ontbreekt er enige informatie. Informatievoorziening is erg belangrijk binnen TCS, want           
de opleiding is nou eenmaal best ingewikkeld. Door de aanwezigheid van de            
studieadviseur, de hoofdrichtingsadviseur en de studiegenoten komen de meesten er          
helemaal uit. 
 
Advies aan de opleiding 

● De meeste problemen komen voor bij de keuze en overlap tussen kernpakketten.            
Het werken met de timeslots wordt (nog steeds) als negatief ervaren door de             
TCS-studenten.  

● Vooral de tweede- en de derdejaars gaven aan dat er onvoldoende           
informatievoorziening is rondom masters. Hoofdrichtingsadviseurs zouden      
gestimuleerd kunnen worden om de blackboard omgeving “TCS Hoofdrichtingen         
omgeving” en bestaande masterinformatie-avonden (die bijvoorbeeld worden       
gegeven door andere studies/studieverenigingen) onder de aandacht te brengen         
bij de desbetreffende studenten. Ook zou het overwogen kunnen worden om de            
vraag “Op welke master(s) sluit deze hoofdrichting aan?” weer toe te voegen aan             
het Hoofdrichtingsformulier omdat dit element op het Hoofdrichtingsformulier        



ervoor zorgt dat het ook een gespreksonderwerp is tussen de student en            
Hoofdrichtingsadviseur bij de aanvang van een hoofdrichting.  

● Er wordt aangegeven dat basiscursus Onderzoek Geschiedenis (Algemeen) niet         
goed aansluit bij het kernpakket Genderstudies en matig aansluit bij het           
kernpakket Postcolonial studies. Het valt te overwegen om het advies voor deze            
cursus voor het kernpakket Genderstudies weg te halen op de site voor TCS             
Kernpakketten. In feite weerspiegelt deze als zwak ervaren aansluiting tussen          
Basiscursus Onderzoek en Hoofdrichting een groter probleem: Wat is een          
geschikte Basiscursus Onderzoek en Voorbereidende Cursus bij Interdisciplinaire        
kernpakketten? Als de vraag groot genoeg is, zou overwogen kunnen worden om            
een aparte Basiscursus Onderzoek voor Postcolonial- and Genderstudies te         
ontwikkelen.  


