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Voorwoord 

Tilburg University is een instelling voor wetenschappelijk onderwijs. Een uitgebreide omschrijving van 
Tilburg University en haar activiteiten is te vinden op www.tilburguniversity.edu. De deelnemers aan 
het taalschakeltraject van Tilburg University worden tijdens hun programma voorbereid op een 
opleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs. Een onderdeel hiervan is het besef van en het 
respect voor rechten en plichten van zowel de deelnemers als het personeel. Het deelnemersstatuut 
beschrijft een belangrijk deel van deze rechten en plichten.  

 

Het deelnemersstatuut van het taalschakeltraject van Tilburg University heeft betrekking op deelname 
aan de volgende onderdelen: 

- Nt2 Beginners 0-A2 
- Nt2 Halfgevorderden A2-B1 
- Pre-bachelor Tilburg University 

voor zover deze onderdelen gevolgd worden in het kader van de inburgering. In veel van de artikelen 
van het deelnemersstatuut wordt verwezen naar het studentenstatuut van Tilburg University. Alle 
artikelnummers waarnaar wordt verwezen, zijn artikelnummers uit het betreffende 
studentenstatuut. Dit statuut is te raadplegen via de website van Tilburg University: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/statuut.  

  



Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 

1. Hoofdstuk 1 van het studentenstatuut van Tilburg University (Algemene bepalingen) geldt ook 
voor deelnemers van het taalschakeltraject.  

2. De aanvullende en/of afwijkende bepalingen voor deelnemers van het taalschakeltraject bij 
Tilburg University treden in werking op 1 augustus 2022. Eventuele wijzigingen in deze 
bepalingen worden namens het College van Bestuur vastgesteld door het hoofd van het 
Language Center. 

3. Binnen het taalschakeltraject worden de taken van de decaan uitgevoerd door het hoofd van 
het Language Center. Daar waar in het studentenstatuut gesproken wordt over de decaan, kan 
hoofd Language Center worden gelezen. 

4. Het taalschakeltraject valt niet onder een faculteit, maar onder het Language Center en 
daarmee onder de dienst Academic Services. Daar waar in het studentenstatuut gesproken 
wordt over de faculteit, kan Academic Services / Language Center worden gelezen. 

5. Het geheel van de in dit document genoemde bepalingen is van toepassing op alle deelnemers 
aan het taalschakeltraject bij Tilburg University, voor zover zij het taalschakeltraject volgen in 
het kader van hun inburgering. 
 

Hoofdstuk 2 – Inschrijvingen en daaraan verbonden rechten en verplichtingen 

1. Aanmelding voor het taalschakeltraject bij Tilburg University geschiedt op voordracht van de 
gemeente waar de deelnemer woonachtig is. Op de website van Tilburg University is 
informatie opgenomen over de procedures die wij hanteren voor aanmelding en toelating.  

2. Wij hanteren per groep een maximum van 18 deelnemers, waarbij de aangegeven 
selectiecriteria, in combinatie met de volgorde van aanmelding, bepalen wie uiteindelijk in 
aanmerking komen.  

3. De artikelen: 2.2 (Inschrijving), 2.3 (Algemene rechten en plichten uit inschrijving als 
student), 2.6 (Beëindiging inschrijving vanwege gedragingen student) en 2.8 
(Rechtsbescherming) gelden integraal voor deelnemers van het taalschakeltraject. 

4. Artikel 2.5 (Beëindiging inschrijving algemeen) geldt deels voor deelnemers van het 
taalschakeltraject. 
4.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.5 zijn de mogelijkheden tot uitschrijving bij het 

taalschakeltraject contractueel vastgelegd met de gemeente die de deelnemer heeft 
voorgedragen voor aanmelding voor het taalschakeltraject. 

5. Artikel 2.7 (Collegegeld, examengeld en vergoeding) geldt deels voor deelnemers van het 
taalschakeltraject. 
5.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 2.7 en de regeling ‘Inschrijving en collegegeld’ is 

de gemeente die de deelnemer voordraagt voor aanmelding voor het taalschakeltraject, 
verantwoordelijk voor de betaling van het inschrijfgeld conform de met de betreffende 
gemeente overeengekomen bedragen en betaaltermijnen. 

6. De artikelen 2.1 (Toelating inschrijving op grond van buitenlandse vooropleiding) en 2.4 
(Algemene rechten en plichten uit inschrijving als extraneus) zijn niet van toepassing op de 
deelnemers van het taalschakeltraject. 

 

  



Hoofdstuk 3 – Onderwijs 

1. Artikel 3.2 (Onderwijstaal), 3.3 (Recht op een studeerbaar programma), 3.4 (Recht op een 
uniforme studielast), 3.5 (Recht op kwaliteit) en 3.9 (Rechtsbescherming) zijn integraal van 
toepassing op deelnemers van het taalschakeltraject. 

2. Artikel 3.6 (Bijdragen onderwijs) is deels van toepassing op deelnemers van het 
taalschakeltraject. 
2.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.6.3 zijn alle kosten voor voorgeschreven 

lesmaterialen inbegrepen in de totaalprijs van het programma.  
3. Artikel 3.7 (Recht op studiebegeleiding) is deels van toepassing op deelnemers van het 

taalschakeltraject. 
3.1 In afwijking het bepaalde in artikel 3.7.1 ligt de studiebegeleiding binnen het 
taalschakeltraject bij de mentor van het taalschakeltraject en bij de mentor en de 
studentendecaan binnen het pre-bachelorprogramma. 

4. Artikel 3.1 (Inrichting opleidingen) en 3.8 (Studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar) 
zijn niet van toepassing op deelnemers van het taalschakeltraject. 
 

Hoofdstuk 4 – Tentamens en examens 

1. Artikel 4.1 (Tentamens), 4.3 (Examens), 4.5 (Bekendmaking uitslagen), 4.6 (Getuigschriften) 
en 4.7 (Beroepsmogelijkheden) zijn integraal van toepassing op deelnemers van het 
taalschakeltraject. 

2. In afwijking van artikel 4.2 (Aanmelden voor tentamens) zijn deelnemers aan het 
taalschakeltraject automatisch ingeschreven voor de tentamens behorend bij de vakken die 
ze volgen. 

3. Artikel 4.4 (Individueel programma) is niet van toepassing op deelnemers van het 
taalschakeltraject.  
 

Hoofdstuk 5 – De Onderwijs- en Examenregeling 

1. Artikel 5.1 (De Onderwijs- en Examenregeling) is deels van toepassing op deelnemers van het 
taalschakeltraject. 
1.1 In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1.1 kent het taalschakeltraject geen 

faculteitsraad en geen opleidingscommissie. 
2. Artikel 5.2 (Inhoud Onderwijs- en Examenregeling) is integraal van toepassing op deelnemers 

van het taalschakeltraject. 
 

Hoofdstuk 6 – Financiële ondersteuning studenten: het Profileringsfonds 

1. Hoofdstuk 6 is niet van toepassing op deelnemers van het taalschakeltraject. 

 

Hoofdstuk 7 – Studentenvoorzieningen 

1. Hoofdstuk 7 is integraal van toepassing op deelnemers van het taalschakeltraject. 

 

  



Hoofdstuk 8 – Medezeggenschap 

1. Artikel 8.1 (Het bestuur van de universiteit) en 8.2 (De Universiteitsraad) zijn integraal van 
toepassing op het taalschakeltraject. 

2. Artikel 8.3 (Het bestuur van de faculteit), 8.4 (Faculteitsraad) en 8.5 (Opleidingscommissie) 
zijn niet van toepassing op het taalschakeltraject. 

Hoofdstuk 9 – Gedrags- en huisregels 

1. Hoofdstuk 9 is integraal van toepassing op deelnemers van het taalschakeltraject. 

Hoofdstuk 10 – Rechtsbescherming 

1. Artikel 10.1 (Centraal Loket Geschillen en Klachten), 10.2 (Klachten), 10.3 (College van 
Beroep voor de Examens (CBE)) en 10.5 (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs) zijn 
integraal van toepassing op deelnemers van het taalschakeltraject. 

2. Artikel 10.4 (Bezwaar bij het College van Bestuur) is niet van toepassing op deelnemers van 
het taalschakeltraject. 

 

 


