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Voorwoord
Beste student,
Voor je ligt het verkiezingsplan van Fractie Front 2017-2018. Fractie Front heeft als hoofddoel om van
de campus een plek te maken waar de student zich thuis voelt en zich optimaal kan ontplooien, zowel
op academisch als op persoonlijk vlak. Het faciliteren van een prettig studieklimaat en het bieden van
mogelijkheden voor de ontwikkeling van de student staan centraal. Dit zal worden bewerkstelligd door
de focus te leggen op de drie pijlers: actieve student, internationalisering en communicatie. Daarnaast
zal Fractie Front ook dit jaar aandacht besteden aan het ‘campusgevoel’, wat bij zal dragen aan het
hoofddoel.
Fractie Front zet ‘Going the Extra Mile’ ook dit jaar weer hoog op de agenda. Hieronder verstaan wij
het bieden van de mogelijkheid tot het uitvoeren van extracurriculaire activiteiten, wat bijdraagt aan
de ontplooiing van de student aan Tilburg University. Ook zal dit een antwoord geven op de
toenemende vraag van de arbeidsmarkt naar studenten met een uitgebreid curriculum vitae.
Fractie Front streeft ernaar om medezeggenschap toegankelijker te maken voor studenten. Door
middel van medezeggenschapsvereniging Front, streeft Front ernaar om studenten in staat te stellen
om op een laagdrempelige manier deel te nemen aan de medezeggenschap op Tilburg University. Op
deze wijze wordt ook meer draagvlak onder studenten gecreëerd waardoor Fractie Front dichter bij
de studenten staat. De medezeggenschapsvereniging vormt dan ook de spreekbuis tussen de
studenten en Tilburg University.
Wij staan vol enthousiasme en motivatie klaar om dit jaar de mening van de student te
vertegenwoordigen in de Universiteitsraad, want de student speelt de hoofdrol op Tilburg University
in de visie van Fractie Front. Door de mening van de student in acht te nemen zal Fractie Front streven
naar het behartigen van de belangen van de student. Want dat is wat Fractie Front belangrijk vindt;
jouw mening! Dit verkiezingsplan, met input vanuit verschillende kanten, is de leidraad voor Fractie
Front 2017-2018. Wij willen dan ook graag de studenten, de oud-leden van Fractie Front, de lijstduwers
en de studenten die aanwezig waren tijdens de Algemene Studenten Vergadering en de Internationale
Lunch bedanken voor hun bijdrage.
Kun jij je vinden in deze visie en wil jij graag dat wij jou vertegenwoordigen in de Universiteitsraad?
Stem dan tussen 11 en 13 april op Fractie Front!
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Samenvatting
Actieve student
Geen verplichte hoorcolleges
 Toezien dat, ook met het nieuwe Tilburgs Onderwijsprofiel, er geen verplichte colleges zullen
zijn waar enkel sprake is van kennisoverdracht.
Vrij indelen curriculum met exchange, minor of stage
 Fractie Front zet zich ervoor in dat een exchange, minor of stage niet meer plaats hoeft te
vinden in een vooraf vastgesteld semester en dat de student vrijer vakken in kan delen per
collegejaar.
Digitalisering: meer videocolleges, kennisclips en online inzage tentamens
 Digitalisering is een onderwerp dat volgens Fractie Front meer onder de aandacht moet
worden gebracht op Tilburg University. Om die reden staat Fractie Front voor meer
videocolleges, meer kennisclips en de mogelijkheid tot online inzage van tentamens.
 Videocolleges
Het aanbieden van videocolleges biedt twee grote voordelen: enerzijds geeft het de student
de mogelijkheid om het college te volgen op een eigen gekozen moment. Anderzijds heeft de
student de mogelijkheid om het te gebruiken als naslagwerk.
 Kennisclips
De kennisclips zijn ervoor bedoeld om studenten op een beknopte manier de stof uit te leggen.
 Online inzage tentamens
Het online inzien van tentamens zorgt ervoor dat studenten gemakkelijker kunnen reflecteren
op hun gemaakte tentamens.
Word Actief Tilburg uitbreiden
Meer inzicht in de mogelijkheden om academisch actief te zijn, zoals honors programs en zowel
opleidingscommissies, als facultaire en universitaire medezeggenschap.
Collegegeld betalen per vak
 Om studenten, die er bewust voor kiezen om zich in te zetten voor extracurriculaire
activiteiten, te stimuleren en te faciliteren, pleit Fractie Front ervoor dat elke student de
mogelijkheid heeft tot collegegeld betalen per vak.
Collegegeldvrij besturen
 Om meer studenten de mogelijkheid te geven om een bestuursfunctie te bekleden en
studenten hierin ook te kunnen motiveren, pleit Fractie Front voor collegegeldvrij besturen.
Interdisciplinaire projecten
 Fractie Front wil, als ketenpartner, studie- en studentenverenigingen de mogelijkheid bieden
om invulling te geven aan interdisciplinaire projecten.
Informatievoorziening nieuwe (internationale) studenten
 Door middel van een duidelijk informatieboekje voor aankomende en huidige studenten
krijgen studenten een beter beeld van wat er allemaal te doen is op het gebied van actief zijn
gedurende je studententijd.
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21st Century Skills in het curriculum
 Fractie Front acht het belangrijk dat de zogenoemde ‘soft skills’ van studenten goed
ontwikkeld zijn wanneer zij afstuderen van Tilburg University. Om die reden wil Fractie Front
faciliteren dat deze vaardigheden ook daadwerkelijk worden opgenomen in het curriculum en
dat de kwaliteit daarvan gewaarborgd wordt.
Monitoren implementatie TOP
 De implementatie van het Tilburgs Onderwijsprofiel is inmiddels opgezet en Fractie Front wil
hier graag een monitorende rol in aannemen.
Arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum in samenwerking met verenigingen
 Fractie Front gaat zich hard maken voor arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum in
samenwerking met verenigingen.
Groter aanbod extended masters
 Fractie Front pleit ervoor dat alle studenten op iedere faculteit de mogelijkheid moeten
hebben tot het volgen van een extended master.
Aantrekkelijkere topsportregeling
 Fractie Front ziet nog verbetermogelijkheden voor topsportregeling, onder andere door het
invoeren van een aangepaste regeling voor topsporters met betrekking tot tussentoetsen.
Meer student-assistenten
 Het inzetten van student-assistenten heeft twee grote voordelen:
 De werkdruk voor docenten verlagen
 Studenten kunnen ervaring opdoen en hun soft skills ontwikkelen
 De student-assistenten werkzaamheden moeten ook beschikbaar zijn voor internationals.
Winterschool
 Fractie Front wil zich inzetten om de vrije periode in december en januari op te vullen met een
winterschool zodat studenten zich kunnen ontwikkelen op academisch vlak.
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Communicatie
Heldere en duidelijke communicatie is noodzakelijk voor een goed samenwerkingsverband tussen de
studenten en de universiteit
Duidelijkheid over vakken volgen aan andere faculteiten
 Verbetering communicatie met betrekking tot het volgen van benodigde vakken en de
bijbehorende aanmeldprocedure aan een andere faculteit.
 Hierbij zou gedacht kunnen worden aan het verantwoordelijk stellen van de faculteit van de
desbetreffende master voor het communiceren van de benodigde vakken en
aanmeldingsprocedure.
Betere communicatie over in-/uitschrijvingen
 Studenten moeten meer inzicht hebben in welke stappen van het toelatings- of
afstudeerproces succesvol zijn doorlopen en wat nog uitgevoerd moet worden.
 Betere bereikbaarheid student desk.
Richtlijnen voor syllabi
 Fractie Front wil richtlijnen indienen voor syllabi waar iedere faculteit zich aan dient te houden
zodat het voor studenten bij ieder vak duidelijk is waar de benodigde informatie te vinden is.
Verbeterde website Tilburg University
 Verbetering van de indeling van de website, toegespitst op de behoefte van de student.
 Zoekoptie optimaliseren en uitbreiden.
 Zichtbaarheid creëren voor bestaande faciliteiten en handige tools.
TiU App optimaliseren
 Verder vooruit kunnen kijken in het rooster.
 Aanmelden voor sportlessen.
 Meldingen ontvangen wanneer cijfers online staan.
 Kijken of bovengenoemde punten eventueel door de OSIRIS app overgenomen kunnen
worden.
Harmonisatie cursusevaluaties
 Cursusevaluaties voor alle faculteiten gelijk
 Respons verhogen
Beter reserveringssysteem
 Makkelijker werkplekken en vergaderruimtes kunnen reserveren.
 Beter overzicht geven welke werkplekken en ruimtes nog vrij zijn.
 Ter plekke de mogelijkheid krijgen om een vergaderruimte te reserveren.
Behoud doorstroommaster zonder selectieprocedure
 Studenten die een bachelor op Tilburg University hebben afgerond mogen zonder een
selectieprocedure te doorlopen beginnen aan de bijbehorende doorstroommaster.
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Harmonisatie Onderwijs- en Examenregeling
 De regels voor iedere student op Tilburg University harmoniseren waar mogelijk.
1. Hoogste cijfer telt bij tentamenpogingen.
2. Minimale tijd tussen de uitslag van de eerste kans tentamenpoging en de eerste
herkansing.
3. Laatste vak regeling/derde kansregeling.
4. Verplicht beschikbaar stellen van oefenmateriaal.
5. Eerstejaars moeten uiterlijk 30 januari definitief weten of ze hun BSA nog kunnen
halen.
Kwaliteit studieadvies waarborgen
 Evaluatie van gesprek met studieadviseur.
Chatsysteem met medewerkers
 Een chatsysteem voor diensten zoals Student Desk.
Duidelijkheid creëren over waar studenten terecht kunnen met vragen, klachten of problemen
 Duidelijk overzicht creeren waarmee studenten makkelijk gerichtere informatie kunnen
vinden omtrent de juiste contactpersonen
Remote desktop
 Op alle computers toegang tot programma’s die nodig zijn voor de opleiding van een student,
denk hierbij aan Stata en Mathlab.
Voldoende en representatief oefenmateriaal beschikbaar
 Voldoende en representatief oefenmateriaal met antwoordindicaties beschikbaar in de
aanloop naar tentamens
 Uitgewerkte werkcolleges aanwezig
 Vooraf gepubliceerde collegeslides
Verruimde openingstijden Student Desk
 Verruimen reguliere openingstijden Student Desk
 Mogelijkheid creëren om na 16:00 op afspraak basis langs te komen
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Internationalisering
Huisvesting voor internationale studenten
 Fractie Front is van mening dat een universiteit, die een internationaal karakter wil uitstralen,
een faciliterende rol moet spelen in het vinden van geschikte huisvesting voor internationale
studenten.
Betere Engelse taalvaardigheid van de medewerkers van Tilburg University
 De taalvaardigheid van docenten verbeteren
 Taalbeleid opstellen voor vaste staf
Gastcolleges
 Gast colleges faciliteren in samenwerking met faculteiten en verenigingen.
 Fractie Front pleit ervoor dat de kennis die bij andere (internationale) universiteiten
beschikbaar zijn, zo veel mogelijk ook beschikbaar gesteld wordt aan studenten van Tilburg
University in de vorm van een videocollege of een gastcollege.
Bevorderen integratie internationale studenten
 Fractie Front wil in samenwerking met studieverenigingen aan de slag om de Nederlandse
cultuur meer mee te geven aan de internationale studenten.
Project met internationale partner universiteiten
 Fractie Front wil de samenwerking met internationale universiteiten vergroten.
 Deze samenwerking zal plaatsvinden in de vorm van extracurriculaire projecten waarbij een
onderzoek gedaan wordt door studenten van Tilburg University in samenwerking met
studenten van een partner universiteit in het buitenland.
Meer capaciteit language center
 Meer capaciteit language center, zodat meer studenten gebruik kunnen maken van de
mogelijkheden die het language center te bieden heeft.
Meer universitaire bijbanen voor internationale studenten
 Universitaire bijbanen ook toegankelijk voor internationale studenten
Exchange
 Exchange voor iedereen toegankelijk, zonder vertraging op te lopen
 Betere uniforme informatievoorziening omtrent de toelatingseisen en de voortgang van
exchange
 Uitbreiden capaciteit International Office
 Student-assistenten kunnen rol spelen in duidelijkheid omtrent vakken, zij vervullen de rol van
schakel
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Campusgevoel
Tilburg University staat bekend om haar groene en unieke campus. Fractie Front wil de campus
aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat Tilburg University een ‘Living Campus’ heeft waar
studenten zich thuis voelen.
Meer werkplekken
 Naast Onderwijs- en Zelfstudiecentrum op korte termijn betere studievoorzieningen voor
studenten bewerkstelligen
 Meer groeps- en individuele werkplekken realiseren
 Meer buitenwerkplekken realiseren, waardoor ‘Living Campus’
Uitbreiding horecagelegenheden
 Nieuwe initiatieven betreft horecagelegenheden
 Uitbreiding van eetgelegenheden
 Uitbreiding campuscafé met terras
Studieklimaat universiteitsbibliotheek
 Studieklimaat verbeteren in de universiteitsbibliotheek
 Kluisjes met stopcontacten realiseren
 Koffiecorner optimaliseren: meer ruimte creëren en assortiment van maaltijden in
koffiecorner verruimen
 Toegangspoortjes bij ingang universiteitsbibliotheek plaatsen
Uitbreiding sportcentrum
 Sportvoorzieningen op campus creëren, zoals een basketbalveld.
 Voldoende capaciteit van het sportcentrum bewerkstelligen.
Bewustzijn duurzaamheid creëren
 Meer bewustzijn creëren over duurzaamheid onder studenten.
 Meer papierbakken plaatsen in de universiteitsbibliotheek.
 “Week van Duurzaamheid” organiseren
Wifi-dekking
 Betere wifi-dekking, zowel binnen als buiten.
Uitbreiden print faciliteiten
 Printpc’s ook in andere gebouwen, waaronder in de selfservice corner van Prisma
 Ruimere openingstijden selfservice corner Prisma
Bewustwording Duurzaamheid creëren
 Zichtbare afvalscheiding
 Uitbreiden zonnepanelen op campus
 Monitoren voortgang Green Office
Inzicht geven in werkzaamheden van medewerkers
 Verbondenheid tussen studenten en medewerkers bevorderen door studenten meer inzicht te
geven in de werkzaamheden van medewerkers, bijvoorbeeld door hen korte filmpjes te laten
maken.
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Bereikt door Fractie Front 2016-2017
Actieve student












Pilot collegegeld betalen per vak
Fractie Front heeft zich er dit jaar hard voor gemaakt dat Tilburg University deel zou nemen
aan de pilot collegegeld betalen per vak. Deze pilot stelt ondernemers, mantelzorgers en
topsporters in staat om collegegeld te betalen per vak. Binnen deze pilot heeft Fractie Front
ervoor gezorgd dat als er in een doelgroep plekken leeg blijven deze opgevuld kunnen worden
met studenten uit één van de andere twee doelgroepen. Tevens heeft Fractie Front ervoor
gezorgd dat als een student het tweede semester start met flexstuderen deze niet aan de eis
van 30 ECTS hoeft te voldoen, maar in plaats daarvan enkel 15 ECTS hoeft te behalen. Dit
voorstel is tijdens de raad van 10 februari 2017 ingestemd. Momenteel wachten we nog op
een goedkeuring van de minister.
Belang verenigingen benadrukken
Fractie Front hecht veel waarde aan de mogelijkheden tot een actief studentenleven. Om deze
reden heeft Fractie Front zich er dan ook hard voor gemaakt dat studieverenigingen die te
maken hebben met de verhuizingen en verbouwingen op onze campus beschikking krijgen
over kwalitatief goede nieuwe ruimtes. Daarnaast vindt Fractie Front het belangrijk dat
verenigingen voldoende zichtbaar kunnen zijn op de campus van Tilburg University. In
samenwerking met TiGeAk heeft Fractie Front zich hard gemaakt voor het uitbreiden van de
zichtbaarheid in gebouw Esplanade. Zo hebben wij onder andere toezegging gekregen over
digitale schermen bij de ingang van gebouw Esplanade en bewegwijzering op de begane grond
en in de lift.
Kwaliteitswaarborging 21st century skills in het curriculum
Fractie Front is groot voorstander van 21st century skills in het curriculum en is dan ook blij dat
deze opgenomen zijn in het Tilburgs Onderwijs Profiel. Echter, moet de kwaliteit van deze skills
wel voldoende zijn en moet de student deze als nuttig ervaren. Fractie Front heeft bij het
College van Bestuur aangegeven dat softskills opgenomen moet worden in de
cursusevaluaties, zodat de kwaliteit van de vakken wordt gemonitord. Fractie Front is namelijk
van mening dat alleen een kwalitatief goede implementatie bij zal dragen aan een betere
arbeidsmarkt oriëntatie.
Tilburgs Onderwijsprofiel niet ten koste van werkplekken en vergaderzalen
Met de komst van het nieuwe onderwijsprofiel zal er meer kleinschalig onderwijs aangeboden
worden, hierdoor zal de druk op de beschikbare zalen toenemen. Fractie Front heeft een
toezegging van het College van Bestuur gekregen dat dit niet ten koste zal gaan van het aantal
werkplekken, kleinere vergaderzalen of ruimtes van verenigingen.
Arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum in samenwerking met verenigingen
Arbeidsmarkt oriëntatie wordt steeds belangrijker en de universiteit wil ook meer aandacht
schenken aan dit topic. Tot op heden organiseerden studie- en studentenverenigingen
activiteiten die bijdragen aan deze arbeidsmarktoriëntatie. Na aandringen van Fractie Front
heeft het College van Bestuur toegezegd dat zij samen zullen gaan werken met verenigingen
om arbeidsmarktoriëntatie meer vorm te geven op Tilburg University in plaats van deze
activiteiten over te nemen.
Uitbreiden sportfaciliteiten
Naar aanleiding van een vraag vanuit de student voor het verruimen van het
sportlessenaanbod met de groepsles xcore heeft Fractie Front ervoor gezorgd dat deze les ook
vanaf nu beschikbaar is in het sportcentrum.
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 Internationaliseren Word Actief Tilburg
Er is een begin gemaakt aan de internationalisering van Word Actief Tilburg, zodat de informatie
over de mogelijkheden om actief te worden naast je studie ook voor internationale studenten
toegankelijk wordt.

Communicatie




Uitbreiding functionaliteiten TiU app
Fractie Front heeft ervoor gezorgd dat de functionaliteiten van de TiU app zijn uitgebreid. Het
is momenteel ook mogelijk om via de app een boek te reserveren en je TiU card op te
waarderen. Daarnaast heeft Fractie Front ervoor gezorgd dat er weer een adequaat overzicht
van de pc reserveringen in de app beschikbaar is, zodat studenten weten in welke gebouwen
er nog plekken zijn om te studeren. Verder kunnen studenten met een iOS app sinds kort
zichzelf ook inschrijven voor sportlessen via de app.
Duidelijke bewegwijzering na verbouwing
Fractie Front heeft gehamerd op goede communicatie richting studenten omtrent de
verbouwingen en verhuizingen in gebouw Prisma. Zo is op initiatief van Front gebouw Prisma
voorzien van nieuwe bewegwijziging.

Internalisering








Beter Engels docenten
In 2015 heeft Fractie Front een initiatiefvoorstel ingediend om het Engels van docenten te
verbeteren. In de universiteitsraad van 10 februari is het implementatieplan voor het
taalbeleid goedgekeurd waarin staat opgenomen dat alle medewerkers met een vast contract
een Engelse taaltoets moeten doen. Als een medewerker deze test niet haalt wordt er met de
desbetreffende leidinggevende een actieplan opgesteld om de Engelse taalvaardigheid te
verbeteren.
Aangepaste exchange norm
In het begin van dit academisch jaar waren de exchange regelingen aangescherpt. Fractie
Front is echter van mening dat een exchange ervaring ook mogelijk moet zijn voor studenten
die niet nominaal lopen en heeft er dan ook voor kunnen zorgen dat deze aanscherping werd
versoepeld. Daarnaast is er op ons initiatief een uitzondering gemaakt voor het aantal
studiepunten dat een student moet halen die in zijn 3e bachelorjaar een bestuursjaar doet van
langer dan 4,5 maand. Voor deze bestuurders wordt namelijk dezelfde regeling getroffen als
voor 2e jaars bachelorstudenten.
Exchangefilter
Fractie Front heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een exchangefilter te implementeren.
Door middel van de exchangefilter zal het proces van het vinden van een passende exchange
bestemming voor studenten gemakkelijker verlopen. Het gaat hierbij om een tool die het
vergemakkelijken van de oriënterende fase en het proces tot het komen van de drie potentiële
bestemmingen. Dit voorstel is tijdens de universiteitsraad van 10 februari 2017 ingestemd.
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat deze filter in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen kan
worden.
Medezeggenschap toegankelijk voor internationale studenten
Fractie Front heeft tijdens de internationalization strategy aangekaart dat medezeggenschap
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toegankelijker moet worden voor internationale studenten. De oprichting van het
onafhankelijke orgaan ISAP (International Student Advisory Platform) is daarbij een stap in de
goede richting geweest.
Huisvesting internationale studenten
Afgelopen jaar heeft Fractie Front het College van Bestuur meermaals duidelijk gemaakt dat
er een concreet plan moet komen om het tekort aan huisvesting voor internationale studenten
op te lossen. Samen met het International Office hebben wij verschillende mogelijkheden
onderzocht om dit tekort in te perken.

Campusgevoel














Uitbreiding watertappunten
Op initiatief van Front is het aantal watertappunten uitgebreid. Naast de watervoorzieningen
buiten, bijvoorbeeld bij de buitenwerkplekken naast Warande, heeft Fractie Front
gerealiseerd dat er nu ook watertappunten in de gebouwen beschikbaar zijn. De
watertappunten zijn te vinden in de gebouwen A, C, D, M, P, W, de UB én het sportcentrum.
Meer magnetrons
Fractie Front heeft geconstateerd dat de magnetrons veelvuldig gebruikt worden en heeft
daarom extra magnetrons op de campus gerealiseerd. Zo zijn er dit jaar twee nieuwe
magnetrons in de koffiecorner van de UB geplaatst en vier magnetrons in gebouw Esplanada.
Meer werkplekken
Voor het einde van dit academisch jaar zullen er 55-60 extra werkplekken gerealiseerd
worden in gebouw Reitse Poort. Fractie Front heeft het werkplekken probleem echter
meerdere malen aangekaart. Hierdoor komt er in de raad van 7 april 2017 een voorstel voor
te liggen over meer werkplekken op de campus, namelijk 45 werkplekken in gebouw Dante en
36 werkplekken in Montesquieu. Indien dit voorstel ingestemd wordt zullen er uiterlijk in
augustus extra werkplekken zijn afgerond zodat deze werkplekken bij de start van het nieuwe
collegejaar beschikbaar zijn.
Meer buitenwerkplekken
Op verzoek van Fractie Front zijn in 2015 bij Warande, Cobbenhagen en het Restaurant
buitenwerkplekken gerealiseerd. Fractie Front heeft vernomen dat de buitenwerkplekken erg
gewaardeerd worden door studenten. In de raad van 7 april 2017 komt dan ook een stuk voor
te liggen om het aantal buitenwerkplekken uit te breiden. Het betreft een uitbreiding van extra
buitenwerkplekken bij Cobbenhagen (50), Tias (8), Simon (14) en tussen Dante, Restaurant en
Zwijssen (18).
Meer fietsenrekken
Fractie Front heeft meer fietsenrekken gerealiseerd op het plein voor de bibliotheek en bij het
sportcentrum.
Fietsenmaker op de campus
Fractie Front maakt zich al lange tijd hard voor een fietsenmaker op de campus. Vanaf 1 april
2017 zal onze partner TilburgFietsen intrek nemen in Prof. De moorplein 283. De fietsenmaker
zal dus gevestigd zijn in het pand tegenover Cafetaria Franske.
Uitbreiding print-pc’s
Op initiatief van Fractie Front is er een extra print-pc bijgekomen in de bibliotheek.
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Uitwerking verkiezingsplan 2017
Actieve student
Fractie Front streeft ernaar dat studenten de mogelijkheid krijgen om actief te zijn naast hun studie en
komt op voor studenten die ‘the extra mile’ willen gaan. Bewustwording van een actief studentenleven
staat hierin centraal. Dit is mogelijk doordat Fractie Front faciliteiten, ondersteuning en begeleiding
wil creëren om de student optimaal te kunnen laten ontwikkelen, zowel op academisch als persoonlijk
vlak.
Geen verplichte hoorcolleges
In 2015 heeft Fractie Front een initiatiefvoorstel ingediend om verplichte colleges van de universiteit
te verbannen. Het College van Bestuur heeft toegezegd dat colleges waarin enkel sprake is van
kennisoverdracht niet meer verplicht mogen zijn. Komend jaar zal Fractie Front erop toezien dat, ook
met het nieuwe Tilburgs Onderwijsprofiel, er geen verplichte colleges zullen zijn waar enkel sprake is
van kennisoverdracht.
Vrij indelen curriculum met exchange, minor of stage
Fractie Front vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid wordt geboden om actief te zijn naast
hun studie, zonder daarbij studievertraging op te lopen en pleit voor meer vrijheid in het curriculum.
Daarom zet Fractie Front zich ervoor in dat een exchange, minor of stage niet meer plaats hoeft te
vinden in een vooraf vastgesteld semester en dat de student vrijer vakken in kan delen per collegejaar.
Op deze manier heeft de student meer mogelijkheden tot het uitvoeren van extracurriculaire
activiteiten.
Digitalisering: meer videocolleges, kennisclips en online inzage tentamens
Digitalisering is een onderwerp dat volgens Fractie Front meer onder de aandacht moet worden
gebracht op Tilburg University. Fractie Front staat voor meer videocolleges, meer kennisclips en de
mogelijkheid tot online inzage van tentamens. Studenten kunnen hierdoor zelf hun tijd productiever
en efficiënter indelen. Een mogelijke manier om dit te realiseren zou een beleid op digitalisering zijn,
zodat faculteiten actief aan de slag gaan met het onderwerp ‘digitalisering van onderwijs’ en dat er op
voorhand financiële middelen gereserveerd worden bij faculteiten om dit te realiseren. Enkele
voorbeelden waaraan gedacht kan worden, zijn de volgende:
 Videocolleges
Het aanbieden van videocolleges biedt twee grote voordelen: enerzijds geeft het de student
de mogelijkheid om het college te volgen op een eigen gekozen moment. Wanneer een
student extracurriculaire activiteiten uitvoert of om een andere reden niet in staat is om in de
collegezaal aanwezig te zijn, bieden de videocolleges hiervoor de oplossing. Anderzijds heeft
de student de mogelijkheid om videocolleges te gebruiken als naslagwerk.
 Kennisclips
Kennisclips zijn korte video opnames die een verdieping geven op een bepaald onderwerp van
de stof. Kennisclips zijn geen vervanging van colleges, maar bieden een extra toelichting. De
kennisclips zijn ervoor bedoeld om studenten op een beknopte manier de stof uit te leggen.
 Online inzage tentamens
Het online inzien van tentamens zorgt ervoor dat studenten gemakkelijk kunnen reflecteren
op hun gemaakte tentamens. Ze kunnen op ieder gewenst moment hun gemaakte tentamen
inclusief feedback inzien. Dit is echter alleen mogelijk bij vakken waarbij de tentamenvragen
niet uitputtend zijn.
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Word Actief Tilburg uitbreiden
Naast het actief worden bij verenigingen heeft Tilburg meer mogelijkheden tot het verrichten van
extracurriculaire activiteiten. Fractie Front is van mening dat er meer inzicht gecreëerd kan worden in
de mogelijkheden om academisch actief te zijn, denk hierbij aan honors programs en zowel
opleidingscommissies, als facultaire en universitaire medezeggenschap. Daarnaast denkt Fractie Front
dat Word Actief Tilburg hier een faciliterende rol in kan aannemen.
Collegegeld betalen per vak
Om studenten, die er bewust voor kiezen om zich in te zetten voor extracurriculaire activiteiten, te
stimuleren en te faciliteren, pleit Fractie Front ervoor dat elke student de mogelijkheid heeft tot
collegegeld betalen per vak. Dit zorgt ervoor dat studenten de mogelijkheid krijgen zich naast hun
studie te ontwikkelen zonder de hoge financiële lasten en dat de student enkel betaalt waar hij of zij
gebruik van maakt. Dit resulteert in meer ruimte tot ontplooiing van de student.
Collegegeldvrij besturen
Om meer studenten de mogelijkheid te geven om een bestuursfunctie te bekleden en studenten hierin
ook te kunnen motiveren, pleit Fractie Front voor collegegeldvrij besturen. Op dit moment gaan
bestuursbeurzen grotendeels op aan het betalen van collegegeld, waardoor financiën studenten in de
weg kunnen staan bij het kiezen voor een bestuursjaar. Een andere optie om het voor studenten
financieel aantrekkelijker te maken om een bestuursjaar te doen, is het verhogen van de huidige
bestuursbeurzen.
Interdisciplinaire projecten
Fractie Front vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid krijgen om zich in kwalitatief
hoogwaardige activiteiten te ontplooien en dit te koppelen aan zowel de academische opleiding van
de student als de persoonlijke ontwikkeling. Fractie Front wil, als ketenpartner, studie- en
studentenverenigingen de mogelijkheid bieden om invulling te geven aan deze projecten. Op deze
manier krijgen studenten de kans om zich op universiteitsbreed niveau te verenigen en samen met
studenten van allerlei faculteiten de krachten te bundelen.
Informatievoorziening nieuwe (internationale) studenten
Fractie Front ziet kansen tot uitbreiding van de informatievoorziening, waarbij Word Actief Tilburg
(WAT) zorgt voor bewustwording bij alle studenten over het belang van extracurriculaire activiteiten
en zelfontplooiing. Fractie Front steunt ook komend jaar deze stichting. Door middel van een duidelijk
informatieboekje voor aankomende en huidige (internationale) studenten krijgen studenten een beter
beeld krijgen van wat er allemaal te doen is op het gebied van actief zijn gedurende je studententijd.
21st Century Skills in het curriculum
Fractie Front acht het belangrijk dat de zogenoemde ‘soft skills’ van studenten goed ontwikkeld zijn
wanneer zij afstuderen van Tilburg University. Om die reden wil Fractie Front faciliteren dat deze
vaardigheden ook daadwerkelijk worden opgenomen in het curriculum en dat de kwaliteit daarvan
gewaarborgd wordt. 21st century skills moeten geïntegreerd worden, omdat Fractie Front van mening
is dat deze skills efficiënter gecombineerd kunnen worden met vakken.
Monitoren implementatie TOP
Een veelbesproken onderwerp op de universiteit is het Tilburgs Onderwijsprofiel. Een onderdeel
hiervan is het creëren van kleinere werkgroepen, waarbij er sprake is van meer interactie tussen
studenten en docenten. De implementatie van dit profiel is inmiddels gaande en Fractie Front blijft
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hierin een monitorende rol aannemen, waarbij gewaakt zal worden voor een aantal punten. Een
voorbeeld hiervan is de extracurriculaire activiteiten die niet verplicht mogen worden opgenomen in
het curriculum. Daarnaast pleit Fractie Front er ook voor dat er geen ruimtegebrek mag ontstaan door
de kleinere werkgroepen. Verder wil Fractie Front een halt toeroepen aan het aantal avondcolleges
dat toeneemt.
Arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum in samenwerking met verenigingen
Om te zorgen dat studenten na hun studie een betere aansluiting hebben op de arbeidsmarkt, zal
Fractie Front zich hard maken voor arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum in samenwerking met
verenigingen.
Groter aanbod extended masters
Op dit moment is er op een aantal faculteiten de mogelijkheid om een extended master te volgen. Dit
houdt in dat studenten hun master thesis tijdens een stage kunnen schrijven, een research project
doen of op exchange kunnen gaan. Fractie Front pleit ervoor dat alle studenten op iedere faculteit
deze mogelijkheid moeten hebben. Dit zal bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, het opdoen van
werkervaring en de uitbreiding van het netwerk van de student.
Aantrekkelijke topsportregeling
Studenten die aan topsport doen moeten de mogelijkheid krijgen om zowel in hun studie als in hun
topsport zo optimaal mogelijk te presteren. Fractie Front ziet hier verbetermogelijkheden in, onder
andere door het invoeren van een aangepaste regeling voor topsporters met betrekking tot
tussentoetsen.
Meer student-assistenten
Het inzetten van meer student-assistenten biedt twee grote voordelen:
 Werkdruk docenten verlagen
Als gevolg van de reorganisatie bij Tilburg University, hebben docenten een grotere werkdruk
gekregen. Fractie Front is van mening dat docenten zich enkel met vakinhoudelijke taken bezig
moeten houden. Student-assistenten kunnen de werkdruk van docenten verlagen door
bijvoorbeeld administratieve handelingen op zich te nemen. Hierdoor kunnen procedures
sneller verlopen.
 Voordelen studenten
Door middel van studenten-assistentschap kunnen studenten ervaring opdoen met
administratieve en organisationele taken en hebben studenten de kans om hun soft skills te
ontwikkelen.
De student-assistenten werkzaamheden moeten ook beschikbaar zijn voor internationals.
Winterschool
Fractie Front wil zich dit jaar in gaan zetten om de vrije periode in december en januari op te vullen
met een winterschool. Dit biedt studenten de mogelijkheid om in deze collegevrije weken zich te
ontwikkelen op academisch en persoonlijk vlak.
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Communicatie
Heldere en duidelijke communicatie is noodzakelijk voor een goed samenwerkingsverband tussen de
studenten en de universiteit. Idealiter is alle informatie gemakkelijk toegankelijk en kenbaar zodat
iedereen weet welke mogelijkheden Tilburg University biedt en wat daarvoor de vereisten zijn.
Wanneer er veranderingen plaatsvinden die van invloed zijn op studenten, moeten zij daar op een
duidelijke manier van op de hoogte worden gesteld. Ook wanneer een student problemen heeft, moet
het duidelijk zijn hoe dit gemakkelijk opgelost kan worden. Het is gebleken dat er op het punt van
communicatie nog een hoop te halen valt. Door de communicatie op de universiteit te verbeteren,
zullen studenten op vele vlakken geholpen worden.
Duidelijkheid over vakken volgen aan andere faculteiten
Vaak is het onduidelijk welke vakken vereist zijn voor de toelating van een bepaalde master en hoe de
aanmeldingsprocedure voor deze vakken in zijn werk gaat. Fractie Front is van mening dat de
communicatie naar studenten die vakken volgen aan een andere faculteit moet worden verbeterd.
Hierbij zou gedacht kunnen worden aan het verantwoordelijk stellen van de faculteit van de
desbetreffende master voor het communiceren van de benodigde vakken en aanmeldingsprocedure.
Betere communicatie over in-/uitschrijvingen
De student moet een aantal stappen doorlopen om aan de toelatings- of afstudeereisen te voldoen.
Om dit proces gestructureerd te laten verlopen is het belangrijk dat studenten overzicht hebben van
welke stappen in het proces al zijn uitgevoerd en welke nog uitgevoerd moeten worden. Een voorbeeld
om betere communicatie hierin te faciliteren is een betere telefonische bereikbaarheid van de Student
Desk.
Richtlijnen voor syllabi
Syllabi (course manuals) zijn bedoeld om studenten inzicht te geven in de vakinhoud en informatie
over tentamens, literatuur en planning te verstrekken. Op dit moment mag iedere docent zelf bepalen
hoe hij of zij deze syllabus indeelt. Aangezien studenten vaak in deze bestanden moeten zoeken naar
de benodigde informatie, die vaak op verschillende plaatsen te vinden is, wil Fractie Front richtlijnen
opstellen voor de indeling van de syllabi. Op deze manier weet de student voor ieder vak waar de
benodigde informatie te vinden is en is de opbouw van iedere syllabus gelijk.
Verbeterde website Tilburg University
Fractie Front is van mening dat informatie op de website van Tilburg University duidelijker
weergegeven kan worden. Niet alleen door de indeling van de website te verduidelijken, maar ook
door de zoekoptie te optimaliseren, wordt het voor studenten makkelijker om de website te gebruiken.
Daarnaast is niet voor iedere student dezelfde informatie relevant. Tilburg University moet rekening
houden met de persoonlijke informatiebehoefte van studenten, waardoor persoonlijk relevante
informatie op de website voor studenten overzichtelijker wordt. Ook zijn veel studenten nog niet
bekend met bestaande faciliteiten en handige tools, zoals Filezilla (voor het openen van documenten
op een Tilburg University account buiten de campus). Fractie Front is van mening dat studenten veel
profijt hebben van dergelijke faciliteiten en tools en beoogt daarom meer zichtbaarheid hiervan.
TiU App optimaliseren
De TiU App is een handige tool voor studenten en daarom vindt Fractie Front het belangrijk dat deze
app geoptimaliseerd wordt om zo studenten beter te faciliteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
verder vooruit kunnen kijken in het rooster, het aanmelden voor sportlessen, een melding krijgen
wanneer nieuwe cijfers online staan en een digitale versie van de Pleekrant. Daarnaast zal Fractie Front
komend jaar gaan kijken of bovengenoemde punten eventueel door de OSIRIS app overgenomen
kunnen worden.

14

Harmonisatie cursusevaluaties
Fractie Front is van mening dat cursusevaluaties voor alle faculteiten gelijk moeten zijn, zodat de
resultaten makkelijker met elkaar vergeleken kunnen worden. Daarnaast tracht Fractie Front, in
samenwerking met de faculteitsraden, de respons van de cursusevaluaties te verhogen. Dit beoogt een
verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Beter reserveringssysteem
Op dit moment zijn vaak veel werkplekken bezet en is het lastig voor studenten om te zien waar nog
werkplekken vrij zijn. Daarnaast is ook het reserveringssysteem voor werkplekken en vergaderruimtes
momenteel nog niet optimaal. Door middel van een nieuw reserveringssysteem wil Fractie Front er
voor zorgen dat studenten makkelijker werkplekken en vergaderruimtes kunnen reserveren en
daarnaast ook een beter overzicht krijgen van welke werkplekken of ruimtes nog vrij zijn. Ook moeten
studenten ter plekke de mogelijkheid krijgen om een vergaderruimte te reserveren.
Behoud doorstroommaster zonder selectieprocedure
Studenten die een bachelor op Tilburg University hebben afgerond mogen zonder een
selectieprocedure te doorlopen beginnen aan de bijbehorende doorstroommaster. Fractie Front wil
zich dit jaar opnieuw inzetten om deze regeling te behouden.
Harmonisatie Onderwijs- en Examenregeling
In de OER (Onderwijs- en ExamenRegeling) staan alle regels opgenomen over de hoofdzaken van het
onderwijs en de examinering. Nu is het zo dat iedere faculteit deze regels zelf mag opstellen, waardoor
er veel verschillen tussen faculteiten ontstaan. Fractie Front maakt zich er hard voor dat de regels voor
iedere student op Tilburg University hetzelfde zijn zodat het duidelijk is, ook bij het volgen van vakken
aan een andere faculteit, waar studenten en docenten zich aan dienen te houden. In overleg met de
centrale studentenfracties, de facultaire studentenfracties en alle assessoren zijn vijf punten
voorgesteld die in iedere OER opgenomen zouden moeten worden:
1. Hoogste cijfer telt bij tentamenpogingen
2. Minimale tijd tussen de uitslag van de eerste kans tentamenpoging en de eerste herkansing
3. Laatste vak regeling/derde kansregeling
4. Verplicht beschikbaar stellen van oefenmateriaal
5. Eerstejaars moeten uiterlijk 30 januari definitief weten of ze hun BSA nog kunnen halen
De bovengenoemde punten hebben de prioriteit. Naast deze punten zal Fractie Front inventariseren
op welke punten er verder harmonisatie mogelijk is.
Kwaliteit studieadvies waarborgen
Studieadviseurs zijn voor veel studenten belangrijk om hun loopbaan binnen Tilburg University te
bepalen. Fractie Front zou graag zien dat zij er, naast het beantwoorden van vragen, ook zijn om met
de student mee te denken. Fractie Front vindt dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om
studieadviseurs te evalueren. Op deze manier kan de kwaliteit van het studieadvies worden verbeterd.
Chatsysteem
Fractie Front is van mening dat er verbetermogelijkheden liggen omtrent de communicatie tussen
medewerkers en studenten. Om deze communicatie te verbeteren draagt Fractie Front het idee aan
om een chatsysteem te implementeren wat universiteitsbreed gedragen wordt, zodat verschillende
diensten hier gebruikt van kunnen maken. Een dienst die gebruik zou kunnen maken van het
chatsysteem is bijvoorbeeld de Student Desk, waarbij veelgestelde vragen automatisch beantwoord
zullen worden. Fractie Front tracht hiermee de service en klantgerichtheid van Tilburg University te
verbeteren.
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Duidelijkheid creëren over waar studenten terecht kunnen met vragen, klachten of problemen
Voor de student kan het soms lastig zijn om uit te zoeken bij wie zij terecht kunnen met hun vragen,
klachten of problemen. Medewerkers krijgen op deze manier ook verzoeken van studenten over
vragen, klachten of problemen waar zij niet over gaan. Fractie Front wil een duidelijk overzicht creëren
waarmee studenten makkelijk gerichtere informatie kunnen vinden omtrent de juiste
contactpersonen. Een oplossing hiervoor zou bijvoorbeeld bovengenoemd chatsysteem kunnen zijn.
Remote desktop
Fractie Front is van mening dat alle programma’s die een student nodig heeft voor zijn studie op alle
computers op de universiteit toegankelijk moeten zijn. Onlangs heeft Fractie Front vernomen dat dit
voor programma’s zoals Stata en Mathlab niet het geval is. De Remote desktop voorziet in een
goedkope oplossing voor dit probleem. Met de Remote desktop kan de student virtueel inloggen op
een computer die wel over de benodigde programma’s beschikt.
Voldoende en representatief oefenmateriaal beschikbaar
Om studenten in staat te stellen zich beter voor te bereiden op hun tentamens, is het belangrijk dat er
voldoende en representatief oefenmateriaal met antwoordindicaties aanwezig is. Daarnaast vindt
Fractie Front het belangrijk dat er ook uitgewerkte werkcolleges op Blackboard geplaatst worden.
Verder dienen ook de collegeslides voorafgaand aan het college gepubliceerd te worden zodat
studenten het college tijdig voor kunnen bereiden. Door bovengenoemde punten kan de student zich
beter voorbereiden op tentamens.
Verruimde openingstijden Student Desk
Studenten hebben aangegeven graag ook na 16:00 terecht te kunnen bij de Student Desk. Fractie Front
zal in samenwerking met de Student Desk gaan kijken naar de mogelijkheden tot het verruimen van
openingstijden. Naast het verruimen van de reguliere openingstijden zal er ook gekeken worden naar
de mogelijkheid om na 16:00 op afspraak basis langs te komen, zodat studenten snel geholpen kunnen
worden.
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Internationalisering
Tilburg University is in toenemende mate internationaal georiënteerd. Er is een druk
uitwisselingsverkeer van kennis, studenten en docenten tussen onze universiteit en vele universiteiten
in andere landen. Tilburg University ambieert een toenemende participatiegraad van studenten aan
exchangeprogramma’s. Het is gebleken dat buitenlandervaring steeds essentiëler wordt bij het
solliciteren. Daarnaast ondersteunt de universiteit internationale studenten die naar Nederland
komen. Te denken valt aan de informatieverstrekking op de universiteit die volledig in Engels wordt
omgezet. Fractie Front vindt het dan ook van groot belang dat in het kader van internationalisering
zowel de internationale als de Nederlandse student wordt bijgestaan.
Huisvesting voor internationale studenten
Tilburg University positioneert zich als een universiteit met een internationaal karakter. Met de nieuwe
internationaliseringsstrategie beoogt de universiteit nog meer internationale studenten naar Tilburg
te trekken. Fractie Front is van mening dat een universiteit, die een internationaal karakter wil
uitstralen, een faciliterende rol moet spelen in het vinden van geschikte huisvesting voor
internationale studenten. Ook komend jaar zal Front zich inzetten om samen met de universiteit en
woningbouwvereniging op zoek te gaan naar meer mogelijkheden voor de huisvesting van
internationale studenten. Zo zal Fractie Front samen met de universiteit kijken hoe Nederlandse
studenten gemotiveerd kunnen worden een internationale student in huis te nemen. Samen met
woningbouwverenigingen zullen wij de mogelijkheid tot het implementeren van ‘twinrooms’
onderzoeken. Twinrooms zijn kamers waar twee studenten een kamer delen, zoals in het buitenland
wel vaker voorkomt.
Betere Engelse taalvaardigheid van de medewerkers van Tilburg University
Veel studenten geven aan dat de Engelse taalvaardigheid van docenten ondermaats is. Dit was ook de
reden voor Fractie Front om een initiatiefvoorstel in te dienen om de taalvaardigheid van docenten te
verbeteren. Het voorstel is meegenomen in het taalbeleid en vanaf nu moet alle vaste staf verplicht
een taaltoets maken. Mocht de desbetreffende medewerkers de taaltoets niet halen dan wordt er met
de leidinggevende een plan van aanpak opgesteld om de Engelse taalvaardigheid te verbeteren. Echter
wordt het meeste onderwijs verricht door tijdelijke docenten, daarom is Fractie Front van mening dat
de taaltoets niet alleen verplicht moet zijn voor vaste staf maar ook voor tijdelijk personeel. Ook
komend jaar zal Fractie Front zich inzetten om het engels van docenten te verbeteren. Tevens zullen
we monitoren of docenten die de taaltoets niet halen ook daadwerkelijk een verbetertraject ingaan.
Gastcolleges
Fractie Front vindt het belangrijk dat studenten worden opgeleid vanuit verschillende perspectieven
en ervaringen. Gastcolleges van (internationale) academici van andere universiteiten kunnen hieraan
een bijdrage leveren en zullen er voor zorgen dat studenten op meerdere manieren geïnspireerd
raken. Deze gastcolleges kunnen worden gefaciliteerd in samenwerking met faculteiten en
verenigingen. Daarnaast ziet Fractie Front kansen omtrent het gebruik van digitale middelen voor het
faciliteren van deze gastcolleges, denk hierbij aan het gebruik van een videoconferentie. In dat geval
zal de gastdocent niet fysiek aanwezig zijn op de campus van Tilburg University, maar via een
videoconferentie in contact staan met de studenten. Hierdoor worden er meer mogelijkheden tot
(internationale) gastcolleges gecreëerd.
Bevorderen integratie internationale studenten
Fractie Front is van mening dat de integratie van internationale studenten in Tilburg University
community twee kanten opwerkt. Enerzijds geven internationale studenten aan de behoefte te
hebben om nog meer te willen leren van de Nederlandse cultuur. Anderzijds is de mogelijkheid hebben
tot het deelnemen aan alle activiteiten en verenigingen die Tilburg te bieden heeft ook onderdeel van
integratie. In samenwerking met verenigingen zal Fractie Front aan de slag gaan om de behoefte van
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de internationale student om meer over de Nederlandse cultuur te leren te vervullen. Tevens zal
Fractie Front zich er komend jaar hard voor maken dat alle activiteiten en verenigingen die Tilburg te
bieden heeft toegankelijker worden voor internationale studenten. Een voorbeeld hiervan is het
stimuleren van internationale sportteams, Nederlandse en internationale student gemengd, zodat de
internationale student de mogelijkheid krijgt echt onderdeel te zijn van een team.
Project met internationale partner universiteiten
Ter bevordering van internationalisering wil Fractie Front de samenwerking met internationale
universiteiten vergroten. Deze samenwerking zal plaatsvinden in de vorm van extracurriculaire
projecten waarbij een onderzoek gedaan wordt door studenten van Tilburg University in online
samenwerking met studenten van een partner universiteit in het buitenland. Op deze manier wil
Fractie Front de student stimuleren om nuttige internationale praktijkervaring op te doen zonder dat
hiervoor een verre reis gemaakt dient te worden.
Meer capaciteit language center
De universiteit groeit en daarmee neemt ook het aantal studenten toe. De capaciteit van het language
center blijft echter gelijk waardoor de taalcursussen altijd snel vol zitten. Fractie Front vindt het
belangrijk dat studenten volop de mogelijkheid krijgen zichzelf te ontwikkelen, het opdoen van nieuwe
taalvaardigheden of het verbeteren van de huidige taalvaardigheid hoort daarbij. Fractie Front zal zich
er komend jaar hard voor maken dat er meer geld beschikbaar komt voor het language center, zodat
meer studenten gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het language center te bieden heeft.
Meer universitaire bijbanen internationale studenten
Voor Nederlandse studenten zijn er veel verschillende universitaire bijbanen beschikbaar, van de
studentenpool tot het zijn van studentassessor. Echter zijn deze mogelijkheden er nauwelijks voor
internationale studenten. Fractie Front is van mening dat deze mogelijkheden ook voor internationale
studenten beschikbaar horen te zijn. Komend jaar zal Fractie Front zich actief inzetten om de
universitaire bijbanen ook voor internationale studenten toegankelijk te maken.
Exchange
Exchange is voor studenten een mooie mogelijkheid om in het buitenland ervaring op te doen en
zichzelf te ontplooien. Fractie Front vindt het belangrijk dat een exchange voor iedereen toegankelijk
is, ook zonder vertraging op te lopen. Er is behoefte aan betere en uniforme informatievoorziening
omtrent de toelatingseisen en de voortgang van exchange. Tevens is het nog voor veel studenten
onduidelijk welke vakken zij met betrekking tot hun studie het beste kunnen volgen in het buitenland
en bij wie zij daarvoor terecht kunnen. Op dit moment ontbreekt de capaciteit bij het International
Office om elke student de persoonlijke aandacht te geven die deze nodig heeft. Fractie Front is van
mening dat een persoonlijke aanpak positief bij zal dragen aan het aantal studenten dat op exchange
gaat, maar er tevens ook voor zal zorgen dat studenten gemakkelijker een passende exchange
bestemming vinden. Om deze persoonlijke aandacht te kunnen bewerkstelligen zal Fractie Front zich
er komend jaar hard voor maken dat International Office meer FTE tot hun beschikking zal krijgen.
Tevens zouden student-assistenten ook een rol kunnen spelen, zij zouden studenten bijvoorbeeld
kunnen helpen bij het samenstellen van het vakkenpakket.
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Campusgevoel
Tilburg University staat bekend om haar groene, unieke en compacte campus. Fractie Front vindt dat
de campus uitnodigend moet zijn voor haar studenten, zodat studenten zich ‘thuis’ voelen op de
campus en hier graag verblijven. Naast het feit dat de campus een plek is voor studie en
zelfontplooiing, moet er ook ruimte zijn voor sociale contacten. Door onder andere te zoeken naar
mogelijkheden omtrent werkplekken, horecagelegenheden, nieuwe initiatieven en verbeteringen wil
Fractie Front ervoor zorgen dat Tilburg University een ‘Living Campus’ heeft.
Meer werkplekken
Vooral tijdens piekmomenten zijn er niet voldoende werkplekken beschikbaar voor studenten op de
campus van Tilburg University. Met de komst van het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum worden er meer
werkplekken gerealiseerd op de campus, echter wil Fractie Front op korte termijn betere
studievoorzieningen voor studenten bewerkstelligen.
 Groeps- en individuele werkplekken
Fractie Front heeft vernomen dat er behoefte is aan meer werkplekken voor studenten, zowel
individuele werkplekken, groepswerkplekken als plekken waar men kan brainstormen,
ontspannen, vergaderen of inspiratie op kan doen. Fractie Front wil bewerkstelligen dat er
voldoende werkplekken komen die voldoen aan de behoeften van Tilburg University
studenten.
 Buitenwerkplekken
Fractie Front is van mening dat er voldoende werkplekken voor studenten moeten zijn, zowel
buiten als binnen. Op dit moment wordt er veelvuldig gebruikt gemaakt van de
buitenwerkplekken, daarom gaat Fractie Front zich er komend jaar hard voor maken dat er
extra buitenwerkplekken zullen worden gerealiseerd. Deze buitenwerkplekken kunnen
gerealiseerd worden bij de gebouwen A, M en voor het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum. Zo
worden deze gebouwen ook meer bij de campus betrokken wat bijdraagt aan een ‘Living
Campus’.
Uitbreiding horecagelegenheden
Afgelopen jaren zijn door Fractie Front al veel resultaten op dit punt geboekt, zoals het campuscafé,
de uitbreiding van de halal corner en de vegetarische hoek in de mensa. Om deze positieve trend voort
te zetten wil Fractie Front zich inzetten voor nieuwe initiatieven.
 Uitbreiding eetgelegenheden
Fractie Front is van mening dat het aanbod gezond eten moet worden uitgebreid om beter in
de behoefte van de student te voorzien. Om ervoor te zorgen dat studenten graag op de
campus verblijven en om ook het internationale karakter kracht bij te zetten, wil Fractie Front
voor meer diverse eetgelegenheden op de campus zorgen. Hierbij kan gedacht worden aan
foodtrucks, een Italiaan en een smoothies bar.
 Campuscafé
Het is gebleken dat het campuscafé een positieve bijdrage levert aan het campusgevoel.
Fractie Front zal dit initiatief een extra impuls geven door uit te breiden met een terras.
Studieklimaat universiteitsbibliotheek
De universiteitsbibliotheek is een centrale plek op de campus en hier dient sprake te zijn van een
aangenaam studieklimaat. Fractie Front vindt dat er nog veel winst geboekt kan worden omtrent dit
studieklimaat en ziet verschillende mogelijkheden die bij kunnen dragen aan het optimaliseren van
deze studieruimte. Voorbeelden hiervan zijn:
 Kluisjes met stopcontacten
Veel studenten nemen hun elektronische apparaten, zoals een laptop, mee naar de campus.
Fractie Front wil kluisjes met stopcontacten realiseren, zodat studenten, bijvoorbeeld tijdens

19





lunchpauzes, hun elektronische apparaten veilig op kunnen laden in de
universiteitsbibliotheek.
Optimaliseren koffiecorner
Op drukke momenten, zijn er te weinig zitplekken in de koffiecorner. Door een efficiëntere
indeling van de koffiecorner, wil Fractie Front meer zitplekken voor studenten creëren.
Daarnaast wil Fractie Front ervoor zorgen dat een ruimer assortiment van maaltijden wordt
aangeboden in de koffiecorner. Hierbij kan worden gedacht aan diverse stoommaaltijden.
Toegangspoortjes
Gezien het feit dat de universiteitsbibliotheek druk bezocht wordt door scholieren en
studenten van andere scholen, is er minder plek voor de studenten van Tilburg University.
Fractie Front is van mening dat studenten van Tilburg University te allen tijde voorrang hebben
op studenten van andere onderwijsinstellingen voor faciliteiten op de campus. Om ervoor te
zorgen dat er meer studieplekken beschikbaar zijn in de universiteitsbibliotheek voor
studenten van Tilburg University wil Fractie Front dat er toegangspoortjes komen bij de ingang
van de universiteitsbibliotheek. Ook in het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum wil Fractie Front
dat er toegangspoortjes komen bij de ingang. De Brabantcollectie zal toegankelijk blijven voor
bezoekers.

Uitbreiding sportcentrum
Door sportvoorzieningen op de campus te creëren, zoals een basketbalveld, wil Fractie Front ervoor
zorgen dat studenten meer tijd doorbrengen op de campus. Daarnaast kan het sportcentrum een
bijdrage leveren. Omdat veel studenten gebruik maken van de faciliteiten van het sportcentrum is het
hier tijdens piekuren erg druk. Fractie Front vindt het belangrijk dat er door iedereen comfortabel
gesport kan worden en pleit daarom voor uitbreiding van het sportcentrum. Door het bewerkstelligen
van voldoende capaciteit van het sportcentrum, zet Fractie Front zich in voor de sportende student.
Bewustzijn duurzaamheid creëren
Duurzaamheid is volgens Fractie Front een belangrijk aandachtspunt van Tilburg University. Fractie
Front wil meer bewustzijn over duurzaamheid creëren onder studenten. Een optie om dit te
bewerkstelligen is afval vanaf de bron te scheiden, bijvoorbeeld door meer papierbakken te plaatsen
in de universiteitsbibliotheek en een “Week van Duurzaamheid” te organiseren.
Wifi-dekking
Fractie Front is van mening dat de wifi-dekking nog wat te wensen overlaat. Niet alleen buiten, maar
ook binnen zijn er mogelijkheden tot verbetering van de wifi-dekking. Om deze reden gaat Fractie
Front zich hard maken voor betere wifi-dekking zowel binnen als buiten, zodat studenten zorgeloos op
de campus kunnen studeren.
Uitbreiden print faciliteiten
Afgelopen jaar heeft Fractie Front door het laten plaatsen van een extra print computer in de UB al
een eerste stap gezet richting het uitbreiden van de printfaciliteiten op de campus. Komend jaar zal
deze trend doorgezet worden en zal Fractie Front zich inzetten om ook in andere gebouwen print
computers te bewerkstelligen. Tevens zal Fractie Front zich er hard voor maken dat er ook een print
computer in de selfservice corner van Prisma wordt geïnstalleerd, zodat elke student makkelijk en snel
kan printen. Daarnaast is de selfservice corner van Prisma momenteel slechts tot 17:00 geopend.
Fractie Front is van mening dat een student hier gedurende openingstijden van gebouw Prisma zou
moeten kunnen printen en zal zich hier dan ook hard voor maken.
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Bewustwording duurzaamheid creëren
Fractie Front is van mening dat duurzaamheid een grotere rol speelt in onze samenleving. Het is dan
ook van belang dat deze bewustwording ook onder studenten gecreëerd wordt. Fractie Front is dan
ook voorstander van zichtbare afvalscheiding, waardoor studenten hier bewust mee omgaan. Afval
scheiden zou in alle gebouwen de norm moeten zijn, ook in de bibliotheek. Fractie Front is daarom
voorstander van meer papierbakken in de universiteitsbibliotheek. Daarnaast ziet Fractie Front kansen
in het uitbreiden van het gebruik van zonnepanelen op onze campus. Studenten zouden tevens de
ruimte moeten krijgen hun ideeën omtrent verbeteren van duurzaamheid te implementeren op de
universiteit. Fractie Front is dan ook groot voorstander van het Green Office en zal ook komend jaar
nauw betrokken blijven bij de uitwerking van dit plan.
Inzicht geven in werkzaamheden van medewerkers
Iedere dag werken er een groot aantal medewerkers op de universiteit. Veel studenten hebben echter
geen idee van wat zij allemaal doen. Fractie Front wil de verbondenheid tussen studenten en
medewerkers bevorderen door studenten meer inzicht te geven in de werkzaamheden van
medewerkers, bijvoorbeeld door hen korte filmpjes te laten maken. Op deze manier krijgen studenten
onder andere meer inzicht in waarom bepaalde procedures soms wat langer duren.
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Slotwoord
In het komend academisch jaar zal dit verkiezingsprogramma 2017-2018 leidend zijn voor Fractie
Front. Daarin zullen de drie pijlers - actieve student, internationalisering en communicatie - van groot
belang blijven. Tevens wordt er extra aandacht besteed aan het ‘campusgevoel’ op Tilburg University.
Daarnaast zullen digitalisering, globalisering en de veranderende vraag op de arbeidsmarkt hoog op
de agenda blijven staan.
Als Fractie Front willen we ook komend jaar ‘The Extra Mile’ gaan, zodat alle studenten
vertegenwoordigd worden. Fractie Front staat open voor de student en hun input bij onderwerpen die
spelen op Tilburg University. Daarnaast zal ook gebruik worden gemaakt van de
medezeggenschapsvereniging Front, waarmee de afstand tussen de student en de universiteitsraad
wordt verkleind. Op deze manier wil Fractie Front realiseren dat de student de mogelijkheid heeft om
meer zeggenschap te hebben op Tilburg University. Verder is het doel van Fractie Front om van Tilburg
University een plek te maken waar alle studenten zich thuis voelen en waar optimaal gebruik wordt
gemaakt van de campus. Fractie Front streeft er naar om mogelijkheden te bieden waardoor studenten
de ruimte krijgen om zich op persoonlijk en academisch vlak te kunnen ontwikkelen.
Mochten er naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma nog vragen of opmerkingen zijn, is Fractie
Front altijd bereid het verkiezingsprogramma toe te lichten. De deur van E.209 (Esplanade gebouw)
staat altijd open! Want jouw stem telt, altijd!
Namens alle Kandidaten van Fractie Front 2017-2018,
Dianne, Rosa, Marcus, Marieke, Luuk, Sabine, Willem, Wouter Jan en Anouk
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