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Inleiding  

Dit is het verslag van de eerstejaarsenquête die van 22 januari tot en met 7 februari 2021 werd 

uitgezet onder eerstejaarsstudenten van de opleiding Taal- en Cultuurstudies, startjaar 2020-
2021. Het verslag is geschreven in een collegejaar dat tot nu toe grotendeels online plaatsvond, 

vanwege de coronapandemie die vorig collegejaar begon. Dit betekent dat er in blok 1 af en toe 

fysiek onderwijs was bij bepaalde cursussen, terwijl andere cursussen volledig online werden 
gegeven. Dit was onder andere afhankelijk van de voorkeur van de docenten die deze vakken 

gaven, en dit gold ook voor het begin van blok 2. Vanaf december werd het onderwijs volledig 

digitaal tot en met het einde van het blok, wegens het hoge aantal coronabesmettingen.  

In februari 2021 studeerden 113 eerstejaarsstudenten TCS. Daarvan hebben 33 studenten deze 

enquête ingevuld. Het responspercentage is duidelijk lager dan dat van vorig jaar, wat twee 

oorzaken heeft. Ten eerste werd studenten vorig jaar gevraagd om tijdens de tutorbijeenkomst 
de enquête in te vullen, maar die mogelijkheid was er dit jaar niet omdat de enquête op een later 

moment uitgestuurd werd. Daarnaast was de respons ook lager omdat studenten nu weer 

enkele weken volledig online college hebben. Dat maakt dat het lastiger was om iedereen te 

bereiken. 

De studenten hadden op het moment van invullen blok 2 achter de rug, in tegenstelling tot vorig 

jaar toen de enquête tijdens blok 2 werd ingevuld. Het later uitsturen van de enquête bood de 
mogelijkheid om beide TOC's te bevragen in deze enquête. Echter, dit heeft wellicht ook invloed 

gehad op de antwoorden en dan met name de antwoorden over de studieplanning. Op het 

moment van invullen hebben de studenten namelijk al hun keuzes voor hun voorbereidende 

vakken gemaakt en daarmee dus ook grotendeels de keuzes voor hun hoofdrichting. Dat maakt 

het lastiger om te monitoren of zij goed werden begeleid hierin, aangezien dit al langer geleden 

is en de studenten eventuele opmerkingen hierover niet meer actief in het geheugen hebben 
zitten. 

In de vragenlijst hadden we een aantal onderwerpen verwerkt, verdeeld in 4 secties. Sectie 1 

ging over de opbouw van de studie en in hoeverre deze duidelijk is voor de 
eerstejaarsstudenten. Zo stelden we de vraag of de eerstejaars studenten een duidelijk beeld 

hebben van hoe een hoofdrichting bij TCS is opgebouwd en welke vakken ze ter voorbereiding 

moeten hebben gevolgd in hun eerste jaar. Verder wilden we weten hoe de studenten het 

plannen van hun studie ervaren. Met ‘plannen’ bedoelen we het inrichten van het studiepad. Ten 

slotte vroegen we de studenten waar ze naartoe gaan met hun vragen over deze planning. 

Sectie twee en drie hadden betrekking op de TOC’s gevolgd in blok 1 en blok 2. Hierbij lag de 
focus met name op hoe de eerstejaars de feedback die zij van de docent kregen hebben ervaren 

en of zij hun academische vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen bij de TOC. Op die manier 

krijgen we extra inzicht in de cursussen, door specifieke vragen te stellen die niet in de 
cursusevaluaties worden gesteld.  

In de vierde sectie vroegen we naar de vier rollen en of de studenten hier goed van op de hoogte 

zijn, en we vroegen hen om dit toe te lichten. 

In het verslag vatten we de belangrijkste resultaten van de enquête samen. Daarnaast 

formuleren we aan de hand van deze resultaten enkele adviezen aan de opleiding. 

  

Veel leesplezier, 

TCS Opleidingscommissie 
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Voorbereiding hoofdrichting 

Een ruime meerderheid van de studenten (81,8%) geeft aan dat zij duidelijk voor ogen hebben 

hoe de hoofdrichting die ze willen gaan volgen is opgebouwd. Alle studenten (100%) geven aan 
dat het helder is welke voorbereidende vakken ze moeten hebben gevolgd voor deze 

hoofdrichting. Hieruit blijkt dat de informatievoorziening met betrekking tot de voorbereiding 

op een hoofdrichting goed is. 

  

Studieplanning 

We vroegen studenten in hoeverre het ze tot nu toe lukt om een studieplanning te maken. Uit de 
open vragen blijkt dat veel studenten het vooral in het begin lastig vonden om wegwijs te 

worden in het studiepad van TCS, maar dat ze het nu iets duidelijker voor ogen hebben. 

Studenten geven aan dat ze wel weten welke voorbereidende vakken ze moeten volgen voor de 
hoofdrichting, maar dat ze nog onzeker zijn over hun kern- en keuzepakket. Het is hun redelijk 

duidelijk wat een kernpakket inhoudt, maar ze weten niet altijd hoe een keuzepakket eruitziet. 

Studenten geven aan dat een studieplanning duidelijker wordt als zij met hun tutor of 
medestudenten praten. Tegelijkertijd geven ze aan dat juist in deze online tijd het contact met de 

medestudenten missen en daardoor meer moeite hebben met het plannen van hun studiepad.  

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat ze minder in contact komen met andere eerstejaars 
TCS-studenten met wie ze kunnen sparren. Dit betekent ook dat ze minder worden 

geconfronteerd met deadlines met betrekking tot hun studiepad. Daarnaast is het contact tussen 

oudere- en eerstejaars TCS-studenten nu minder dan tijdens fysiek onderwijs, terwijl 
ouderejaars normaal gesproken eerstejaarsstudenten vaak wegwijs maken in een 

studieplanning bij TCS.  

Opvallend is dat de studenten in de open antwoorden niet refereren aan het gesprek met hun 
tutor, terwijl vorig jaar de hulp van de tutor geprezen werd. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

de tutorgesprekken al even geleden waren toen studenten deze enquête invulden. 

Op de vraag of het tot nu toe goed lukt om een studieplanning te maken antwoordt meer dan de 
helft (54,5%) een beetje, een iets kleiner percentage (42,4%) ja en één student (3%) nee.   

  

Begeleiding bij studieplanning 
In een aparte vragen vroegen we de studenten naar wie zij gaan voor hulp bij hun 

studieplanning. Allereerst vroegen we de studenten of ze weten bij wie ze terecht zouden 

kunnen voor advies bij het maken van hun studieplanning. Het gaat er hier nog niet om naar wie 
ze daadwerkelijk gaan voor hulp. De antwoorden waren als volgt: 

Bij het maken van mijn studieplanning weet ik dat ik terecht kan bij:   

Studentmentoren  97% 

Studiegenoten   93,9% 

Tutor    84,8% 

Studieadviseurs  81,8% 

Onderwijscommissaris Alias 60,6% 

Opleidingscommissie  18,2% 
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De hoge percentage wijzen erop dat studenten goed weten waar ze terecht kunnen voor hulp bij 

hun studieplanning. Bijna alle studenten weten dat ze terecht kunnen bij studentmentoren en 

studiegenoten. Daarnaast weten veel studenten dat ze terecht kunnen bij hun tutor en de 
studieadviseurs.  

Vervolgens vroegen we de studenten naar wie ze daadwerkelijk gaan voor hulp bij hun 

studieplanning. De antwoorden waren als volgt: 

Bij het maken van mijn studieplanning ga ik naar: 

Studiegenoten   71,9% 

Studentmentoren  68,8% 

Tutor    59,4% 

Studieadviseurs  43,8% 

Onderwijscommissaris Alias 18,8% 

Opleidingscommissie  3,1% 

  

De percentages bij deze vraag liggen een stuk lager dan bij de vorige vraag. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat niet alle studenten hulp zoeken bij het maken van hun studieplanning. 

Mogelijk hebben ze deze hulp niet nodig. Als ze wel hulp zouden kunnen gebruiken, weten ze 

wel waar ze terecht kunnen, blijkt uit de vorige vraag. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat 
studenten hun eigen voorkeur hebben voor waar ze naar toe gaan voor hulp bij hun planning. 

Het verschil in percentages kan dan verklaard worden omdat studenten wel op de hoogte zijn 

van alle plekken waar ze hulp kunnen krijgen, maar geen gebruik maken van alle hulp die er is.  

Eerstejaars geven aan dat ze vooral weten dat ze terecht kunnen bij studentmentoren en 

studiegenoten en daar ook daadwerkelijk heen gaan voor hulp. Het percentage studenten dat 

hulp zoekt bij studentmentoren en studiegenoten ligt hoger dan vorig jaar (dit was 
respectievelijk 34,4% en 65,5%). Het percentage studenten dat naar de studentmentoren gaat 

voor hulp is zelfs verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Hierin is terug te zien dat de opleiding 

dit jaar heeft geïnvesteerd in de studentmentoren. Ook de onderwijscommissaris van Alias 
wordt dit jaar meer om hulp gevraagd dan vorig jaar (dit was 4,9%). Hieruit blijkt dat de 

eerstejaars dit jaar vooral toenadering zoeken tot hun leeftijds- en studiegenoten. Mogelijk is dit 

een gevolg van het online onderwijs vanwege de coronacrisis. Studenten weten net als 
voorgaande jaren dat ze ook terecht kunnen bij hun tutor en maken gebruik van deze hulp. Als 

OC vinden we het goed om te zien dat studenten ook dit jaar weten waar ze terecht kunnen voor 

hulp.  
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TOC’s blok 1 

 

Identiteiten 

De studenten die de TOC Identiteiten hebben gevolgd (N=7) beoordelen de kwaliteit van de 
cursus met een 4,3 gemiddeld.  

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk?  

Studenten geven de kwaliteit van de feedback gemiddeld een 4,1. Sommige studenten geven aan 
dat ze graag hadden gewild dat de feedback iets uitgebreider was, maar desalniettemin zijn ze 

zeer tevreden over de kwaliteit van de feedback.  

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus?  

Alle studenten beantwoorden deze vraag met ‘ja’. De studenten zijn zeer tevreden over hun 

ontwikkeling van academische vaardigheden tijdens deze cursus. Ze geven aan geleerd te 

hebben om academische samenvattingen te schrijven, academische teksten gericht te lezen en 

presentaties te geven.  

 

Meertaligheid 
De studenten die de TOC Meertaligheid hebben gevolgd (N= 13) beoordelen de kwaliteit van de 

cursus met een 3,2 gemiddeld.  

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

Studenten geven de kwaliteit van de feedback gemiddeld een 3,2. Sommige studenten geven aan 

dat de feedback die ze kregen goed onderbouwd en duidelijk was en dat ze altijd terecht konden 

bij de docenten voor vragen over de feedback. Andere studenten geven aan dat de feedback die 
ze kregen niet erg uitgebreid was en laat in hun schrijfproces kwam, zodat ze niet meer de tijd 

hadden om hun schrijfwerk te verbeteren. Al met al zijn de studenten zeer wisselend in hun 

beoordeling van de feedback. 

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus?  

Alle studenten beantwoorden deze vraag met ‘ja’. Studenten geven aan dat er in deze cursus veel 

aandacht werd besteed aan hun schrijfvaardigheden en dat zij het idee hebben dat ze deze 

hebben kunnen ontwikkelen. Ook andere vaardigheden als het lezen van academische teksten en 

presenteren zijn aan bod gekomen.  

  

Religie en conflict 

De studenten die de TOC Religie en conflict hebben gevolgd (N=8) beoordelen de kwaliteit van 

de cursus met een 4,8 gemiddeld. 

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

Studenten geven de kwaliteit van de feedback gemiddeld een 4,4. Ze geven aan dat de feedback 

duidelijk en formatief was.  

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus? 

Zes van de acht studenten beantwoorden deze vraag met ‘ja’. Deze studenten geven aan dat in 

deze cursus veel aandacht werd besteed aan academisch leren schrijven. Daarnaast geven ze aan 
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dat ze hebben geleerd om academische teksten te lezen en een presentatie te geven. De twee 

studenten die op deze vraag ‘nee’ beantwoorden geven aan dat zij hun academische 

vaardigheden al eerder hebben kunnen ontwikkelen.  

 

Sporen van migratie 

De studenten die de TOC Sporen van migratie hebben gevolgd (N=5) beoordelen de kwaliteit van 
de cursus met een 4 gemiddeld.  

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

De studenten geven de kwaliteit van de feedback gemiddeld een 3,4. Helaas hebben te weinig 
studenten de open vraag beantwoord om een duidelijk beeld te krijgen waarop dit cijfer 

gebaseerd is.  

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus? 

Alle studenten beantwoorden deze vraag met ‘ja’. Studenten geven aan dat in deze cursus veel 

aandacht werd besteed aan het schrijven van een academische samenvatting en het lezen van 

wetenschappelijke teksten.  

 

TOC’s blok 2 

 

De kunst van het scheppen 
De studenten die de TOC De kunst van het scheppen hebben gevolgd (N=7) beoordelen de 

kwaliteit van de cursus gemiddeld met een 3,9.   

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

De studenten beoordeelden de feedback van de docent gemiddeld met een 4,3. De meeste 

studenten geven aan dat de feedback helder en uitgebreid was, en daarnaast goed onderbouwd. 

Eén student schreef dat er haast geen feedback was, al komt dit niet overeen met de 

opmerkingen van de andere studenten.   

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus?  

Alle studenten geven aan dat ze het idee hebben dat ze hun academische vaardigheden hebben 
kunnen ontwikkelen. Ze schrijven dat ze veel artikelen moesten lezen en geleerd hebben hoe ze 

dit dan ook het beste kunnen doen. Er werd ook geoefend met het maken van een 

onderzoeksopzet, het schrijven van een paper en bijvoorbeeld hoe ze moeten citeren.  

 

Emoties 

De studenten die de TOC Emoties hebben gevolgd (N=8) beoordelen de kwaliteit van de cursus 
gemiddeld met een 4,6.  

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

De studenten beoordelen de feedback van de docent gemiddeld met een 4,1. In de toelichting 
schrijven veel van hen dat het nuttige feedback was waar ze echt iets mee konden. Daarnaast 

gaven de docenten ook graag toelichting op de feedback, indien dat nodig was. 
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Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus?  

Iedere student beantwoordde deze vraag met ‘ja’. De meesten lichtten dat toe door te benoemen 

dat het schrijven van een paper erg nuttig was. Twee studenten schrijven dat ze ook hebben 

geleerd wat ze een volgende keer beter kunnen doen.  

 

Feit en fictie 
De studenten die de TOC Feit en fictie hebben gevolgd (N=9) beoordelen de kwaliteit van de 

cursus gemiddeld met een 4,3.  

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

De feedback van de docent wordt gemiddeld met een 4,6 beoordeeld door de studenten. Ze 

lichten toe dat er veel peerfeedback- en docentfeedbackmomenten waren, en deze werden als 

nuttig ervaren. De feedback was kritisch tevens duidelijk, met aandacht voor details zodat 
studenten het gevoel hebben dat ze hiermee verder zijn geholpen.  

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus?  

Iedere student heeft deze vraag beantwoord met een ‘ja’. De focus ligt hier op het academisch 
schrijven, waar iedere student naar zijn/haar idee beter in is geworden door te oefenen en de 

nuttige feedback. 

 

Racisme 

De studenten van deze TOC (N=8) beoordelen de kwaliteit van deze cursus gemiddeld met een 

4,1.  

Hoe beoordeel je de feedback van de docent op je gemaakte werk? 

De feedback werd gemiddeld beoordeeld met een 4,3 door de studenten. Er wordt opgemerkt 

dat de feedback fijn, duidelijk en uitgebreid was en dat er duidelijke verbeterpunten werden 
geboden. Eén student schreef ook dat ze de feedback snel terugkregen. Een andere student 

merkte wel op dat het fijn was geweest om oefenvragen te krijgen voor het tentamen, zodat ze 

ook op dat vlak beter wisten wat ze konden verwachten.  

Heb je het idee dat je je academische vaardigheden hebt kunnen ontwikkelen bij deze cursus?  

Op deze vraag hebben zes studenten met ‘ja’ geantwoord. Zij geven bijna allemaal aan dat het 

paper dat geschreven moest worden hielp bij het ontwikkelen van academische vaardigheden. 

Het lezen van academische teksten droeg hier ook aan bij, schreven twee studenten.  

Er waren ook twee studenten die deze vraag met ‘nee’ beantwoordden. Eén van hen heeft hier 

ook een toelichting op geschreven: diegene schreef dat het fijn was geweest als ze de 
academische teksten effectiever leerden lezen. 
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De vier rollen 

Van de 33 studenten zeiden 12 studenten niet goed op de hoogte te zijn van de vier academische 

rollen die binnen TCS spelen. Dit komt neer op ongeveer 36% van de studenten. Dit is een vrij 
grote groep, en zelfs iets groter dan de groep die in de Eerstejaarsenquête van 2019-2020 ‘nee’ 

reageerde (dit was 32%). Het is ook lastig om dit terug te leiden naar bepaalde TOC’s, aangezien 

vrijwel iedere TOC vertegenwoordigd is onder de studenten die met ‘nee’ reageerden. De meest 
voorkomende toelichting hierbij is dat studenten de toegevoegde waarde van de rollen niet 

inzien. Sommigen vinden de rollen vaag, waardoor het overbodig is. Ten slotte zijn er ook enkele 

studenten die aangeven niet uit hun hoofd te weten wat de vier rollen precies zijn en inhouden. 
Enerzijds schrijft iemand dat diegene het moeilijk vindt om de rollen toe te passen in een 

reflectieopdracht, anderzijds schrijft een andere student dat dit vaak wel duidelijk wordt uit de 

vraagstelling van een reflectieopdracht.  

De meerderheid van de studenten reageert wel positief op de vraag of zij goed op de hoogte zijn 

van de vier academische rollen binnen TCS. Enkelen schrijven dat de rollen vooral vorm krijgen 

binnen reflectieopdrachten, maar dat zij zich daarbuiten vrij weinig met de rollen bezighouden. 

Ook zijn er een aantal studenten die aangeven de rollen nog niet heel goed te begrijpen, maar zij 

vinden dat hier een eigen verantwoordelijkheid in ligt: ze denken dat wanneer ze zich beter in 

de rollen zouden verdiepen, deze waarschijnlijk helderder zouden worden voor hen. Ten slotte 

is de link tussen de rollen en de TOC’s nog niet voor iedereen duidelijk, maar die studenten 

geven aan dat dit waarschijnlijk tijd nodig heeft aangezien zij pas net aan hun studie begonnen 

zijn en ook maar één reflectieopdracht hebben gedaan. Al met al zijn de studenten niet actief met 

de rollen bezig, wanneer dit niet nodig is. De opleidingscommissie denkt dat dit geen probleem 

hoeft te zijn. De ervaring leert namelijk dat studenten de vier rollen beter gaan ontwikkelen en 

als nuttiger gaan ervaren wanneer zij langer studeren, wat ook logisch is. Om die reden brengt 
de opleidingscommissie geen advies uit betreffend de vier rollen.  
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Adviezen 

- Veel studenten geven aan dat ze het lastig vinden om een studieplanning te maken en 

zijn nog niet goed op de hoogte van bijvoorbeeld het verschil tussen een kern- en 
keuzepakket. Tegelijkertijd geven ze aan dat dit duidelijker wordt wanneer zij met 

iemand over hun studieplanning spreken. De studenten geven aan dat ze de rol van de 

studentmentoren hierin waarderen. Een advies zou daarom zijn om te blijven inzetten 
op de rol van studentmentoren. 

- Hoewel studenten de hulp van studentmentoren waarderen, blijven ze het toch lastig 

vinden om een studieplanning te maken. In de Eerstejaarsenquête van 2019-2020 is het 

advies geformuleerd om de tutor aan te zetten tot het meedenken met studenten bij hun 

studieplanning. Helaas is dit advies niet terug te zien in de enquête van dit jaar. We 

denken dat er nog veel te winnen is op dit terrein en zouden opnieuw willen adviseren 

om in te zetten op de rol van de tutor bij het maken van een studieplanning.   
- Studenten zijn minder tevreden over de kwaliteit van feedback in enkele TOC’s. De 

feedback zou te weinig formatief zijn en niet uitgebreid genoeg. Daarentegen geeft een 

groot deel van de studenten aan zeer tevreden te zijn met de feedback die ze kregen in 

de TOC’s. Dit is duidelijk verbeterd ten opzichte van vorig jaar en is een compliment 

waard. Docenten zouden de kwaliteit van de feedback in TOC’s kunnen blijven 

waarborgen door onderling best practices te delen.  
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