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Introductie 
Introductie van Wim en Rob.  

 

Voorstelronde: eerste herinnering (1) en waarom Tilburg (2). Enkele quotes: 

 

“Nooit spijt van gehad!” 

 

“De filosofie van de universiteit sprak me aan.” 

 

“Een échte campus.” 

 

“Een biertje in de collegezaal tijdens de TOP Week.” 

  

“Dit is thuis.” 

 

“Hier voelde ik me thuis.” 

 

“Ik kom hier graag terug, waarom ben ik eigenlijk weggegaan?” 

 

Dromen en uitdagingen 
Werkdruk voor academici/studenten:  

• Werkomstandigheden voor academici; bijvoorbeeld veel flex-contracten.  

• Doel is gedegen onderzoek, niet alleen ingegeven door vreemd vermogen. 

• Druk op studenten is hoog. Buiten het studeren ook werken om huur te kunnen betalen. 

Combinatie van druk in het curriculum en druk om rond te komen.  

• Focus op halen van studiepunten, in plaats van focus op iets nieuws leren. Is het een kwestie 

geworden van studiepunten turven? 

• Er zijn veel omgevingsfactoren die druk leggen op de student. Er is ook een druk van uit de 

samenleving; we leven in een prestatiemaatschappij. De universiteit is onderdeel van die 

omgeving.  

• Worden studies te economisch? 

 

Hulp bij werkdruk: 

• Als student de ruimte nemen die je nodig hebt (in de breedste zin van het woord). De ruimte is 

er misschien wel, maar niet iedereen durft de ruimte te nemen. Financiële redenen spelen 

hierbij een rol.  

• Er is veel hulp te vinden, maar mensen vinden het niet. Te hoge drempel?  

• Trainingen aanbieden om te leren omgaan met de omgeving.  

• Training/coaching op individueel niveau?  

 

Werelden van theorie en praktijk naar elkaar toe brengen: 

• Filosofie en ethiek, 12 studiepunten al in het curriculum. Soms komen zulke vakken ‘uit de 

lucht vallen’, ze zouden meer ingeleid moeten worden en het belang inzichtelijk maken.  

• Theoretische modellen zijn niet de werkelijkheid, hierover blijven discussiëren. Het model is 

niet de waarheid.  

 

Kunst/creativiteit:  

• Kunst in het karakteronderwijs.  

• Mensen die met kunst bezig zijn, zijn bezig met inclusiviteit, diversiteit, ambiguïteit. Kunst 

kan helpen om oog te krijgen daarvoor.  



• Een breder beeld in de samenleving.  

• Samenwerking met kunstopleidingen?  

• Meer creativiteit, in karaktervorming. Een middel om mensen uit te dagen.  

• Kunst als ‘Habits of mind’. 

• Leren observeren.  

• Er werd een link gelegd met ‘spelen’ en ‘spel aantrekken op de campus’. Meer bewust van de 

ruimte die de campus inneemt in de omgeving/wijk.  

 

Cijfers en waarden: 

• Wens voor minder publicaties, betere kwaliteit. Op deze manier meer waarde, maar wel 

‘minder cijfers’. Meer is niet beter. Neem de tijd.  

• Waarden en cijfers zijn twee verschillende zaken.  

 

Persoonlijke ontwikkeling: 

• Gesproken over resilience program in University College. 

• Op bepaalde zaken heb je invloed, wat ligt wel in je ‘cirkel van invloed’.  

• Zijn we persoonsontwikkeling een beetje vergeten? 

• Toetsen halen vs. het vak begrepen? 

• Leren zelf na te denken over de betekenis. Hoe moet je kritisch zijn?  

• Suggestie van ‘ik bepaal mijn eigen tempo’ tijdens mijn studie. Structuur is wel nodig, 

vrijheid kost veel geld.  

 

Stellingen 
Tilburg University kan niet zonder karakteronderwijs, en karakteronderwijs niet zonder kunst. (zie 

hierboven) 

 

Studenten krijgen genoeg mogelijkheden om tijdens hun studie een kijkje te nemen in het werkleven.  

• Te weinig.  

• Goede verbinding met praktijkvoorbeelden binnen vakken ontbreekt.  

• Stagemogelijkheden zijn beperkt. Studenten kunnen hiervoor kiezen, maar wel buiten het 

curriculum. 

• Als je iets wilt, regel je het zelf, maar dit lijkt niet veel te gebeuren.  

• De twee werelden lijken elkaar niet goed genoeg te vinden.  

• Als universiteit meer kansen aanpakken, soms kloppen bedrijven aan, maar wordt dit niet juist 

doorgeschakeld.  

• Een ‘koffietje drinken’ met alumni.  

• Relatief weinig binding tussen alumni en de universiteit.  

• Extended masters zijn een best practice. Echter zijn hier maar 2 masters van. Hier liggen 

kansen.  

• Verbinding met beroepspraktijk mist, misschien vooral in de master. Op zoek naar die unieke 

kans in deze fase van je studie.  

• Wat is nodig: de stap zetten tijdens je master om dichter bij het werkende leven.  

 

Is het erg om geen praktijkervaring te hebben? 

• Het is een pré voor jezelf. Op deze manier erachter komen of je het wel echt leuk vindt en 

leren van de praktijk. In de praktijk kom je jezelf tegen.  

• Hoe verhoudt het zich ten opzichte van bestuurservaring? Bestaat naast elkaar en bouwt op 

elkaar voort.  

• Iedere student is anders. De vraag is: wat is goed voor jou? Het is niet generiek.  

• Hier speelt ‘caring’ een rol: de universiteit moet in de behoefte voorzien van persoonlijke 

begeleiding bieden.   

• Verschil met hbo: je wordt professional waarbij je kennis en rol vast is. Academisch: 

kennisbasis is fluïde en je rol kan verschillend zijn. Twee soorten profielen.  



• De vaardigheden die je op stage leert, passen wel bij de universiteit.  

• De universiteit moet voorzien in een soort mentorrol.  

 

Kernwaarden en overig 
Opmerkingen over het logo van Tilburg University: 

• Historie? De boom der wijs en de ambiguïteit, de ingewikkeldheid en interessantheid: 

verhouding waarheid, wijsheid en kennis.  

• Wat roept het op: groei, ontwikkeling. 

 

Missie: 

• Kanttekening bij de missie: de missie doet denken alsof de universiteit hiërarchisch is en juist 

boven de samenleving is verheven. Het voelt wellicht als ‘het systeem boven de 

maatschappij’. Gedachte van een kudde schapen en hun herder? 

• Educatie is niet ‘boven’ een groep, maar juist er middenin.  

• Anders bekeken: luisteren en anticiperen als ‘leider’, meer in verbinding met de rest.  

• Uiteindelijk dient de universiteit de waarheid. Het beste argument moet winnen. Dit is de kern 

van wat het idee van de universiteit is.  

• Bewust van de power dynamics, kunt niet om de hiërarchie heen. Maar zo organiseren dat 

men tot op zekere hoogte onafhankelijk is.  

 

Uitsmijters: 

Een vijfde C: Conscious, committed, critical, creative.  

 

“Doelen stellen, maar ruimte laten voor het onverwachte! Wendbaarheid.” 

 

“Kwetsbaar opstellen. Transparant in communicatie. Niet erboven staan, maar tussen de studenten.” 

 

“Ondanks de groei, gevoel van kleinschaligheid behouden. Ook nog na 100 jaar!” 

 

“Denk altijd na of je de prestatiemaatschappij wilt voeden die is gebaseerd op economische waarde, of 

dat je een kritische student wil opleiden.” 

 

“Digitalisering: nadenken over hack aanvallen?” 

 

“Dit in 2027 weer zo afspreken?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


