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Inleiding 
 
Beste lezer, 

 

Voor u ligt het strategisch plan 2018-2019 van de Studentenraad Tilburg. 

De Studentenraad is het overkoepelende vertegenwoordigende orgaan voor alle ruim 

30.000 Tilburgse studenten. Mbo, hbo en wo: de belangen van alle onderwijsniveaus worden 

meegenomen. Als officieel adviesorgaan van de gemeente en gesprekspartner voor 

bedrijven vormt de Studentenraad een brug tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.  

 

Dit academisch jaar zet de Studentenraad in op een actueel hoofdthema, dat blijvende 

aandacht verdient: studentenwelzijn. Hierbij gaat de aandacht uit naar zaken als 

bespreekbaar maken en houden van de problematiek, naast mogelijke oorzaken ervan. We 

willen studentenwelzijn als rode draad terug laten keren in onze interessegebieden, 

waaronder bijvoorbeeld internationalisering en mbo. Naast deze belangrijkste onderwerpen 

zijn er zaken die als ‘continue stedelijke aangelegenheden’ aangemerkt worden. Deze 

hebben niet de hoogste prioriteit, maar blijven uiteraard voor ons als Studentenraad van 

belang. We zullen hier dan ook alert op blijven. 

 

De conceptversie van het strategisch plan is ter consultatie voorgelegd aan de algemene 

leden van de Studentenraad in de raadsvergadering van 30 november 2018. Nadien is, 

rekening houdend met de gegeven feedback, deze definitieve versie opgesteld. 

 

Het bestuur, 

 

Jules Arts, voorzitter 

Milou Klijn, vicevoorzitter 

Sanne Nuiten, secretaris 

Anouk van de Sanden, bestuurder externe zaken 

Lotte van Tilburg, algemeen bestuurder 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Toelichting op het hoofdthema: Studentenwelzijn 

 
Studentenwelzijn is veelvuldig in de actualiteit en is daarmee een urgente kwestie. Om deze 

reden heeft de Studentenraad het aangemerkt als belangrijk dossier. Klachten als burn-out 

en depressies onder studenten lijken steeds meer aan de orde van de dag te zijn. Een zo 

helder mogelijke inkadering van wat studentenwelzijn omvat is belangrijk. Het is dan ook 

aan ons te onderzoeken wat het betekent om als student gelukkig te zijn en welke factoren 

dit geluk in de weg kunnen staan. Hierbij dient aandacht uit te gaan naar de situatie op alle 

onderwijsniveaus.  

 

Een veel gehoorde term met betrekking tot studentenwelzijn is prestatiedruk. Zowel 

onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven spelen hier een rol van betekenis in. Ten eerste is 

het relevant de effecten van het afschaffen of versoepelen van het BSA te onderzoeken, 

waarbij het onder andere de vraag is of de meeste studiedruk daadwerkelijk in het eerste 

jaar wordt ervaren. Ook de context van het systeem van studiefinanciering dient te worden 

meegenomen. Vooral relevant hierbij is het verband tussen de invoering van het leenstelsel 

enerzijds en de schijnbaar toegenomen prestatiedruk anderzijds. Ten tweede is de rol van 

het bedrijfsleven belangrijk. Er bestaat hier een gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat 

over eisen die gesteld worden door (potentiële) werkgevers aan afgestudeerden. Het is voor 

ons interessant te onderzoeken hoe Tilburgse bedrijven, zowel grote organisaties als MKB, 

hiernaar kijken.  

 

Het herkennen en bespreekbaar maken (en houden) van de kwestie verdient hoe dan ook 

prioriteit. Daarbij is een goed geregelde signalering en respons (bijvoorbeeld in de vorm van 

makkelijk te raadplegen informatie/actieve informatievoorziening en/of toegankelijke 

studentpsychologen) een belangrijk aspect. De Studentenraad zal teneinde dit dossier 

werkbaar te maken in gesprek gaan met diverse relevante partijen om de problematiek af te 

bakenen en inzichtelijk te maken waar de verschillende verantwoordelijkheden liggen. Als 

Studentenraad willen we samen met de betrokken partijen op actieve wijze toewerken naar 

mogelijke oplossingen. Op 15 januari 2019 is hier reeds aanzet toe gegeven middels de 

netwerkdag van de Studentenraad, waarbij diverse sprekers hun ervaringen en inzichten 

deelden met partijen als gemeenteraadsleden, studentpsychologen en bestuurders van 

studentenorganisaties- en verenigingen. Op basis van deze dag zullen we in 2019 verdere 

activiteiten (mede)organiseren, om tot een innovatieve en concrete aanpak te leiden. 
 

 

 

 

 

 
 



Internationalisering en huisvesting 

 
Internationalisering blijft een zich sterk doorzettend fenomeen. Ten eerste is  integratie een 
belangrijke pijler. Het is aan de Studentenraad om het inzake bestaande beleid te analyseren 
en te relateren aan de discussie onder studenten over de wenselijkheid van de mate van 
internationalisering. De facilitering van integratie van internationale studenten binnen 
studie- en studentenverenigingen is hierbij tevens een te onderzoeken issue. Waar in dat 
opzicht de (primaire) verantwoordelijkheid ligt is hierbij relevant. Hoewel de Studentenraad 
voor internationalisering van het onderwijs is, blijft de huidige vorm een punt van aandacht. 
Hierbij moet uiteraard aandacht uitgaan naar beide kanten van het verhaal, van zowel de 
Nederlandse als de internationale studenten.  
 
Qua huisvesting is het een bekend probleem, zowel in Tilburg als landelijk, dat internationale 
studenten moeite hebben om aan een kamer te komen wanneer ze verhuizen naar Tilburg. 
Een belangrijke oorzaak hiervan lijkt het ‘no-internationals’-beleid. Bij studentenkamers 
wordt vaak geadverteerd met de vermelding ‘no-internationals’ of ‘Dutch only’, waardoor 
studentenhuizen systematisch geen internationale studenten als huisgenoten willen. Dit is 
een issue dat we dit jaar gaan onderzoeken, onder andere in samenwerking met het Housing 
Office. Voorts willen wij de campagne ‘Wegwijs met je huurprijs’ die herhaald wordt in 
2018/2019 faciliteren in Tilburg. Zo worden de studenten geïnformeerd over hun rechten en 
plichten als huurders en wordt er informatie verstrekt over goed verhuurderschap. Tevens 
wordt deze campagne vertaalt in het Engels, zodat ook internationale studenten hier profijt 
van hebben.  
 
In dit dossier komt het thema studentenwelzijn naar voren als het gaat om het vinden van 
een kamer. Onderdak is namelijk een basisbehoefte. De internationale studenten kunnen 
hun leven in Tilburg pas opbouwen als ze eenmaal zijn gevestigd. Daarnaast is het ook van 
belang om de internationale student hier zo veel mogelijk thuis te laten horen, want dit is 
ook van groot belang voor het welzijn van deze studenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afgestudeerden en MKB/braindrain 

 
De zogeheten ‘braindrain’, waarbij afgestudeerden niet in Tilburg blijven werken (en 

wonen), blijft een punt van aandacht. Er zijn diverse redenen om te blijven wonen in Tilburg, 

zoals bestaande sociale kringen, een relatief goedkoop woningaanbod en een goede 

verbinding met andere grote steden in Nederland. Om ook grond te bieden in Tilburg te 

willen blijven werken ligt een rol voor het bedrijfsleven om de aandacht van Tilburgse 

studenten te trekken en hen te overtuigen in Tilburg te blijven.  

 

In het voorgaande jaar is gesignaleerd dat er verschillen zijn tussen mbo, hbo en wo met 

betrekking tot de braindrain. Het is aan ons als Studentenraad hier verder onderzoek naar te 

doen om daarmee in kaart te brengen wat deze discrepantie precies veroorzaakt en te 

trachten die te verminderen middels contact met MKB, onderwijsinstellingen en de 

gemeente. De 013 Business Tour is een belangrijke eerste stap in die richting, waar de 

Studentenraad zich ook heeft geprofileerd. Als Studentenraad zien wij voor ons dan ook een 

rol weggelegd in het vormen van de verbindende factor tussen gemeente, bedrijfsleven, 

Citymarketing en student. Komend jaar zal hier een proactieve houding in worden 

aangenomen, met als doel dat de betrokken partijen ons gaan herkennen als 

gesprekspartner waar ze terecht kunnen om problemen te bespreken en tevens om 

evenementen te organiseren. Teneinde dit doel te bereiken zal in het voorjaar van 2019 een 

overleg (congres) worden georganiseerd met relevante gesprekspartners om tot een 

hernieuwd inzicht in de braindrain te komen.  

 

MPO 

 
Het MPO staat voor maatschappelijk platform overleg. Aan dit overleg nemen 

studentenorganisaties deel die zich inzetten voor de maatschappij. Door met elkaar in 

overleg te gaan kunnen ze van elkaar leren, weten ze van elkaar waar ze mee bezig zijn, en 

kunnen daardoor samenwerkingen ontstaan. Vorig jaar is er met groot succes het Sway 

Symposium georganiseerd. De betrokken partijen kijken met veel plezier op deze activiteit 

terug, dus het doel is om dit jaar weer een Symposium te organiseren, dit keer met het 

thema ongelijkheid. Met het MPO brengen we als Studentenraad de maatschappelijke 

studentenorganisaties, studenten- en studieverenigingen, en het MKB samen. 

 

 

 

 

 

 

 



Mbo 

 
Mbo’ers vormen het grootste gedeelte van de studentenpopulatie, ook in Tilburg. Het is van 

belang ook deze studenten een stem te geven. We constateren dat mbo-studenten als 

steeds meer worden opgenomen in Tilburg als studentenstad. Een belangrijk 

onderzoeksthema is de overstap van mbo naar hbo en de mogelijke versoepeling hiervan. 

We zullen daarover in gesprek gaan met relevante partijen op beide onderwijsniveaus. 

Verder is één van de speerpunten in dit dossier om landelijke, provinciale en gemeentelijke 

politiek en mbo-studenten dichter bij elkaar te brengen. We gaan nadenken over de 

ontwikkeling van mogelijkheden hiervoor, bijvoorbeeld in de vorm van een politiek 

excellentieprogramma.  

 

Ook is het van belang dat er een nauw samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen de 

Studentenraad en de raden op de mbo-scholen in Tilburg. Het feit dat één van onze 

bestuursleden mbo-student is, zal de communicatie hieromtrent vergemakkelijken. Verder 

zullen we de behoeftes van de mbo studenten uiteraard blijvend monitoren. Het thema 

studentenwelzijn is ook in het dossier mbo van groot belang. We zien dat steeds meer 

studenten kampen met psychische problemen zoals  burn-out en stressklachten. Deze 

problemen zien we bij elk niveau terug en dus ook in het mbo. Wij willen dus hierover graag 

in gesprek met de mbo instanties om ook daar tot praktische oplossingen te komen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Continue stedelijke aangelegenheden 

 
De Studentenraad zet zich in voor de veiligheid van studenten in Tilburg. Dit kan zich op 

allerlei manieren openbaren. Behalve in het verkeer willen wij ook dat studenten zich op 

straat veilig voelen. Of dat nou overdag is of ’s avonds tijdens het uitgaan. Als het gaat om 

veiligheid van studenten is het horecawezen een essentiële gesprekspartner. Wij zullen dan 

ook als zodanig functioneren en tevens op dit gebied als adviseur aan de gemeente 

optreden, bijvoorbeeld als het gaat om openingstijden. De Studentenraad houdt ook dit jaar 

weer de oren en ogen geopend, en zal zich actief inzetten om gesignaleerde problemen aan 

te kaarten. 

 

De Studentenraad neemt al enkele jaren plaats in het Reizigersoverleg Brabant (ROB). Onder 

andere de overvolle bussen richting Stappegoor en de mogelijkheid het Nachtnet weer te 

laten rijden langs Tilburg zijn punten van aandacht geweest. Dit jaar zal de Studentenraad 

wederom een plek in het ROB innemen. Wij zullen samen met de raad alert blijven op 

eventuele veranderingen in het openbaar vervoer waar studenten baat bij of juist hinder van 

ondervinden.  

 

De Spoorzone is volop in ontwikkeling en ook voor studenten is het een kansrijk gebied. 

Vanuit de gemeente is de doelstelling geformuleerd de Spoorzone tot een gebied te 

ontwikkelen waar verschillende Tilburgse bevolkingsgroepen, zeker ook studenten, elkaar op 

een toegankelijke manier kunnen ontmoeten. De prioriteit voor ons als Studentenraad ligt 

nu voornamelijk bij het monitoren van de realisatie van studeerplekken in de LocHal, de 

nieuwe locatie van de stadsbibliotheek. Dit zal in overleg met de directie van de bibliotheek 

gebeuren. Zeker ook relevant is het gezamenlijke initiatief ‘Mind Labs’ van Fontys, ROC 

Tilburg en Tilburg University een interessante samenwerking tussen de drie 

onderwijsniveaus.  

 

 

 


