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Introductie 
Voorstelronde  

 

Enkele quotes over Tilburg University: 

 

“Een plek waar gedacht wordt.” 

 

“Geen grijze, maar een groene campus.” 

 

“Ik heb kansen gekregen om meer uit mijn studententijd te halen.”  

 

“Er wordt hier gedacht aan iedereen.” 

 

“Ik wilde nog niet afstuderen.” 

 

“Openheid van de mensen is kenmerkend voor Tilburg University.” 

 

“Kleinschaligheid en verbondenheid, dat typeert Tilburg University.” 

 

Dromen en uitdagingen? 
Samenwerking met externe partijen:  

• Versterken en uitbouwen van samenwerking biedt kansen voor zowel onderwijs als 

onderzoek.  

• Blik van buiten helpt studenten om verder dan alleen de studie te kijken en een stap verder te 

zetten.  

• We blijven te veel in de kaders van het onderwijs, er is behoefte aan een verdiepende stap. 

• Is de verbinding met het werkveld een verantwoordelijkheid van de student zelf?  

 

Het leveren van een bijdrage aan de samenleving: 

• Understanding society als slogan → als student verplicht vanuit een andere invalshoek naar je 

eigen vakgebied kijken?  

• Leren herkennen wat jouw maatschappelijke bijdrage kan zijn.  

• Voelt voor studenten ver weg.  

• Interdisciplinariteit.  

 

Aanhaken bij interessante omgeving/de aansluiting hierop: 

• Niet alleen docenten en onderzoekers, maar ook aan studenten aanbieden.  

• Maak gebruik van de mensen die we al hebben.  

• Wat hebben studenten hiervoor nodig? 

• De universiteit vormt je als mens, maar blijft achter in het leren van skills.  

• Je als student bewust zijn van het pad dat je aan het afleggen bent, dat pad begint vanaf het 

moment dat je start met je bachelor.  

• Leren bezig te zijn met de ‘volgende stap’.  

 

Persoonlijk onderwijs: 

• Interesses ontdekken. 

• Als universiteit een basis aanreiken, maar student ruimte bieden voor zoektocht. 

• Flexibel studeren: zelf vormgeven aan je onderwijs.   

• Reflectie en bewustwording van eigen ontwikkeling.  

• Portfolio’s ontwikkelen waarbij de student in samenspraak met universiteit leerpad kiest 



• ‘Hoe kom je waar je wilt zijn?’ Hier als universiteit support bieden en nieuwsgierigheid 

prikkelen. 

 

Intellectueel debat als universiteit voeren en hier een podium voor bieden.  

• Publieke intellectuele rol vervullen. 

• Podium bieden en op het podium treden als universiteit. 

• We hebben academici in huis.  

• Als onderdeel van karaktervorming. 

 

Kernwoorden: samenwerking naar buiten, aanhaken omgeving (met bijbehorende skills), 

maatschappelijke bijdrage herkennen, bewustwording en reflectie eigen ontwikkeling, flexibel 

onderwijs, interdisciplinariteit.  

 

Stellingen 
Stelling: In 2027 zou de universiteit een volledig functionerend hybride onderwijssysteem moeten 

hebben.  

• Centrale vraag: ‘wat ervaar je digitaal wat je op de campus niet ervaart en andersom?’  

• Behoud best practices uit digitaal onderwijs en blijf experimenteren. 

• ‘Het moet een toevoeging zijn.’ 

• Flexibel studeren. 

• Student als klant? 

• Relatie universiteit – student: samen een proces vormgeven. Het eindresultaat staat niet vast.  

• Onderwijs is relationeel. 

• Les uit pandemie: proactief zijn. 

• Pandemic = dynamic. 

 

Stelling: Professional skills (waarbij gebruik wordt gemaakt van alumni) is noodzakelijk als 

alternatief voor stages.  

• Professional skills zijn noodzakelijk als brug naar de arbeidsmarkt.  

• Professional skills als rode draad/basisbehoefte? 

• Breder dan alleen vervanger van stage: als hulpmiddel voor het bewandelen van je eigen pad.  

• Blik werpen op alumnibeleid. 

 

Nieuwe wending in deze discussie: we willen een plek zijn waar we een bijdrage leveren aan de 

maatschappij.  

• Niet één discipline kan hieraan bijdragen. Vraag naar interdisciplinariteit om in deze behoefte 

te kunnen blijven voorzien.  

• Interdisciplinariteit vormgeven aan de hand van het formuleren van grote vragen die vanuit 

verschillende disciplines aangevlogen kunnen worden.  

• Ook gebruik maken van interne samenwerking: bijvoorbeeld tussen departementen.  

• Benut hiervoor de eigen gemeenschap.  

• Ruimte voor verassing en nieuwsgierigheid.  

 

Kernwaarden en overig  

• Benut je eigen community.  

• Zet externe partners in voor onderwijs en onderzoek. Kijk ook naar wat zij van ons verlangen.  

• Samenwerking: relationele relatie universiteit – student.  

• Blijf dichtbij kernwaarden. De universiteit stoomt studenten klaar voor de maatschappij, 

hierbij is het belangrijk om rekening te houden met verandering in behoeftes. Ben daarom 

flexibel en blijf meebewegen.  

 

• Gebruik en experimenteer met digitale mogelijkheden, kunnen een rol spelen in 

toegankelijkheid. 



• Houd het welzijn van studenten in het achterhoofd. Een community-feeling kan hierbij helpen. 

• Profileer je als universiteit. Waar staan we nu echt voor? De universiteit is breed georiënteerd. 

Als boodschap: maak een keuze! Profileren nodig om ‘gekozen te worden’.  

• Karaktervorming als gemeenschappelijke deler: ‘zo zouden studenten, docenten, professoren 

en medewerkers van Tilburg University bekend moeten staan’. Bedenk wat ons verenigt en zet 

daarop in.  

• Character als C-woord?  

 

 

 

  


