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WAT IS ACTIVE?
Wat is Active en waar staat Active voor?
Vanaf het collegejaar 2019-2020 doen er vier nieuwe partijen genaamd Active mee aan de
faculteitsraadsverkiezingen! Deze partijen zijn zelfstandige partijen die geïnitieerd zijn door
Front en dezelfde visie op decentraal niveau uit zullen voeren als Front op centraal niveau
doet. Het doel van dit initiatief is om zo een uniform beleid over alle vier de faculteiten te
bereiken, waardoor de rechten en ontwikkelingsmogelijkheden die een student aan
bijvoorbeeld TLS heeft, gelijk zijn aan die van een student aan TSB.
Dit betekent dat jij als student, afhankelijk van de faculteit waaraan je studeert, op Active
TSB, Active TiSEM, Active TLS of Active TSHD kan stemmen dit jaar. Maar waar staat Active
in het algemeen, en in het specifiek voor jouw faculteit voor? In dit verkiezingsplan zullen
alle punten waar de Active partijen zich hard voor willen maken besproken worden. Kan jij
jezelf vinden in deze punten en sta jij achter een partij die voor jou actief het verschil wil
maken? Stem dan 28, 29 en 30 april op de Active partij van jouw faculteit!
Actieve student
Active vindt het belangrijk dat studenten de mogelijkheid en ondersteuning krijgen zich
zowel optimaal binnen als buiten hun studie te ontwikkelen. Dit kan een lidmaatschap bij
een studie-, sport- of studentenvereniging inhouden, maar ook het actief bezig zijn met
arbeidsmarktoriëntatie. Met dit uitgangspunt zal Active zich inzetten voor meer flexibiliteit
wat betreft aanwezigheidsplicht bij hoor- en werkcolleges. Om het actieve studentenleven
te stimuleren onder de faculteiten wilt Active zich tot slot inzetten voor meer ruimte van
stages en exchanges in curricula en een verlaagde drempel tot benadering van de
medezeggenschap.
Digitalisering
Gezien de kansen die digitalisering biedt, wil Active deze op het gebied van onderwijs en
informatievoorziening optimaal benutten. Wat betreft onderwijs wilt Active zich
aankomend collegejaar in gaan zetten voor meer videocolleges en kennisclips door de
facilitatie van hulpmiddelen en hulpverlening hiervoor te verbeteren. Ook streeft Active
naar meer vrijblijvende digitale (software)cursussen voor studenten zoals een SPSS-cursus.
Active ziet ook kansen om de digitale communicatievoorziening te verbeteren: het is voor
actieve studenten namelijk belangrijk goed geïnformeerd te zijn over toekomstige
deadlines en aanmelddata. Daarom zal Active zich in gaan zetten voor een heldere en
vroegtijdige communicatie hiervan en nakijktermijnen actief gaan monitoren. Om
informatievoorziening te optimaliseren zal Active zich hard maken voor gestructureerde
online platformen met gedeeld naslagwerk en/ of regels en procedures binnen de
faculteit en voor een eenduidige omgang wat betreft minoren.

Internationalisering
De internationale uitwisseling van studenten naar Tilburg University toe en vanuit Tilburg
University naar het buitenland ziet Active als een grote bijdrage aan persoonlijke
ontwikkeling en behoeft daarom aandacht. Voor Nederlandse studenten die een deel van
hun studie in het buitenland willen volgen vindt Active het belangrijk dat er voldoende
duidelijkheid is omtrent het exchange-proces, waarbij goede communicatie tussen de
faculteit en het International Office cruciaal is. Voor internationale studenten die naar
Tilburg komen wil Active zich inzetten voor een vast aanspreekpunt voor vragen,
interculturele werkgroepen, integratiemogelijkheden en het stimuleren van internationals
in de medezeggenschap.
Going the extra mile!
Naast de drie pijlers is in het perspectief van Active belangrijk voor studenten dat zij net
die ene stap extra kunnen zetten om zich te onderscheiden en verder te ontwikkelen.
Studenten kunnen de extra mile gaan wanneer de universiteit hen ondersteunt in
deelname aan bredere buitenlandprojecten dan alleen exchanges en wanneer
campusevenementen en baanmogelijkheden beter worden gecommuniceerd. Een
student kan zich ook verder ontwikkelen wanneer de mogelijkheid bestaat om
gastcolleges van andere universiteiten te kunnen bekijken, maar juist ook wanneer er de
vrijheid is op andere faculteiten en universiteiten een verdiepende minor te kunnen
volgen. Active zal zich komend jaar inzetten voor deze zaken en zo streven naar optimale
ontwikkelingskansen voor studenten.
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DE ACTIEVE STUDENT
Active TSB kijkt naar zaken die spelen binnen de faculteit vanuit de visie van een actieve student.
Een actieve student is een student die zich bezighoudt met activiteiten naast zijn of haar studie.
Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld lidmaatschap van een vereniging, sporten, stage lopen,
het hebben van een eigen onderneming of werken zijn. Op deze manier proberen deze
studenten zichzelf nog meer te ontwikkelen en zich te onderscheiden van andere studenten. Het
zijn van een actieve student bevordert het proces om het optimale uit jezelf te kunnen halen.
Active TSB wil zich daarom graag inzetten om de belangen van actieve studenten binnen de
faculteit van TSB te behartigen.
Flexibele omgang met verplichte (werk)colleges
Als student wordt er van jou verwacht dat je goed plant en je verantwoordelijkheid neemt. Als
actieve student is het soms lastig om bij verplichte colleges en/of werkcolleges aanwezig te zijn
door andere verplichtingen. Active TSB wil ervoor zorgen dat studenten hun tijd zelf meer
kunnen inplannen en daarvoor ruimte krijgen vanuit de faculteit. Deze flexibiliteit willen wij
aanbieden door middel van een vervangende opdracht en het makkelijker maken om over te
stappen van de ene werkgroep naar de ander. Daarnaast zouden wij graag meer begrip willen
creëren vanuit onderwijzend personeel naar studenten voor de mogelijke redenen die zij hebben
voor het niet kunnen voldoen aan een verplichting. Op deze manier kan er dan samen naar een
passende oplossing worden gekeken.
Terug naar normaal
Afgelopen jaar is er maar beperkt fysiek onderwijs aangeboden, wat ook erg logisch is gezien de
situatie. Wel zijn wij erg hoopvol en verwachten wij dat er komend academisch jaar veel meer
fysiek onderwijs zal plaatsvinden t.o.v. afgelopen jaar. Active TSB wil hierbij zo goed mogelijk
faciliteren om de transitie terug naar fysiek onderwijs zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.
Hierbij moeten we ook zeker de goede dingen die we afgelopen jaar geleerd hebben niet teniet
doen. Zo pleiten we voor een juiste balans tussen fysiek en online onderwijs om zo de (actieve)
student veel flexibiliteit te bieden. Wij merken namelijk dat er veel behoefte is naar fysieke
werkcolleges, maar dat online en opgenomen hoorcolleges juist als prettig worden ervaren door
de flexibiliteit die het met zich meebrengt. Daarnaast willen we ons extra inzetten dit jaar om
actief worden meer te promoten, aangezien dit afgelopen jaar lastiger was.
Betere informatievoorziening om actief te worden
Wij willen ervoor zorgen dat de universiteit betere informatie verstrekt over het actief worden
binnen het studentenleven. Je kan op zoveel verschillende manieren actief worden, niet alleen
bij een studenten- of studievereniging, maar ook door te sporten, een honoursprogramma te
volgen, stage te lopen en ga zo maar door. We willen dat hier meer duidelijkheid over wordt
geschept. Dit is namelijk erg belangrijk voor studenten om een sociaal netwerk op te bouwen.
We Active Tilburg is een initiatief dat studenten hier een duwtje in de rug bij geeft. Dit zou de
universiteit naar onze mening meer kunnen stimuleren en promoten.
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DIGITALISERING
Active TSB merkt dat er op digitaal gebied binnen de faculteit nog veel te halen valt.
Afgelopen jaar heeft de faculteit enorme sprongen moeten maken om digitaal mee te
kunnen tijdens de Covid-19 crisis. De ‘best practices’ willen we hiervan zeker meenemen
voor volgende jaren. Een goede digitale omgeving is essentieel voor het blijven
vernieuwen van de faculteit. Een beter digitale omgeving kan studenten flexibeler om
laten gaan met werk, meer ondersteuning voor het leerproces bieden en betere
communicatie verschaffen. Active TSB ziet graag dat hier meer stappen in worden
genomen, om het leerproces voor de student te verbeteren.
Meer videocolleges en kennisclips blijven stimuleren
We streven naar zoveel mogelijk videocolleges en kennisclips, maar zien ook zeker
kansen in opties om alleen de audio van colleges op te nemen. Studenten kunnen
videocolleges en kennisclips gebruiken als naslagwerk voor complexe colleges,
waardoor studenten zich beter kunnen voorbereiden op tentamens. Ook zijn
videocolleges en kennisclips een handig middel om colleges in te halen. We willen dit
bereiken door onderwijzend personeel zo goed mogelijk te stimuleren en faciliteren om
hun onderwijs digitaal aan te bieden, door middel van het uitbreiden van het aantal
ruimtes waar kennisclips kunnen worden opgenomen. We willen ervoor zorgen dat de
manier waarop de kennisclips en videocolleges worden aangeboden zo uniform mogelijk
zijn. Dit zorgt voor beter overzicht bij de student. Daarnaast zijn er op dit moment veel
verschillen in de hoeveelheid opgenomen colleges tussen opleidingen. Dit verschil willen
wij verkleinen door de hoeveelheid videocolleges en kennisclips tussen opleidingen
gelijk te trekken.
Hulp voor professoren bij digitalisering
Active TSB merkt dat het leerproces voor studenten verbeterd kan worden als het
onderwijzend personeel beter om zou kunnen gaan met digitale middelen. Niet alle
docenten weten hoe ze effectief om moeten gaan met de digitale mogelijkheden die de
universiteit heeft. Trainingen kunnen hiervoor een goede manier zijn om hier handiger in
te worden en daarbij maakt dit het de student makkelijker om effectief te studeren.
Wanneer dit voor een docent nog lastig blijkt te zijn kan een student assistent hierin hulp
aanbieden. Dit zijn studenten die worden opgeleid door de universiteit om alles uit de
digitale middelen te halen. Daarnaast bestaan er online al veel verschillende manieren
om effectief te leren, bijvoorbeeld bestaande kennisclips van andere universiteiten die
goed gebruikt kunnen worden door Tilburg University.
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Canvas uniformisering doorzetten en monitoren
Afgelopen jaar heeft Active TSB een memo ingediend over het gebruik en de verbetering
van Canvas. Hiermee wil Active TSB Canvas naar een hoger en praktischer niveau tillen.
Afgelopen jaar is gebleken dat studenten over het algemeen positief te spreken zijn over
het digitaal onderwijs, maar dat er ruimte voor verbetering is bij de communicatie van
vakken of de faculteit. Door middel van het stroomlijnen van de course Canvas pagina’s,
optimaliseren van de agendafunctie, bieden van meer informatie op de faculteit pagina
en een informele faculteit pagina toevoegen wilde Active TSB de kloof tussen studenten
en de universiteit verkleinen. Komend jaar willen wij dit plan verder oppakken, doorzetten
en monitoren voor een probleemloze uitvoering.
Beter gebruik online wereld
Op de website van Tilburg University kunnen we nu meer informatie vinden over TSB,
maar dit kan zeker nog effectiever. Volgend jaar willen we kijken naar het plaatsen van
informele activiteiten van studieverenigingen op Canvas. Normaal gesproken kom je
posters hierover tegen op de campus, of hoor je het toevallig tussen colleges door dat er
een activiteit is van jouw studievereniging bijvoorbeeld. Dit was een geweldige manier
om studenten die nog geen lid waren van dergelijke verenigingen daarmee kennis te
laten maken. Vooral nu tijdens corona is het heel lastig om dit onder de man te brengen,
vandaar dat wij pleiten dat dit soort type evenementen ook gedeeld worden via Canvas.
Zo worden studenten die een afstand hebben tot de studieverenigingen alsnog hiervan
op de hoogte gehouden, wat leidt tot meer interesse in het actieve studentenleven.
Software trainingen
We merken dat er binnen TSB vraag is naar trainingen op het gebied van verschillende
programma’s. Programma’s als SPSS en Excel worden veel gebruikt binnen de vakken die
er binnen TSB gegeven worden. Optimaal kunnen omgaan met deze programma’s zal
voor veel studenten een voordeel opleveren in het leerproces. Extra cursussen of
trainingen vanuit de faculteit kunnen hierbij helpen en wij als Active TSB willen ons
hiervoor inzetten. We willen dit toegankelijker maken door net als bij taalvouchers, een
software training voucher aan te bieden.
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INTERNATIONALISERING
Een van de speerpunten van Active TSB is internationalisering. Wij zijn van mening dat
internationale ervaringen verrijkend zijn voor de student en in de professionele loopbaan
van studenten een onderscheidende factor is. Door studenten te stimuleren om
buitenlandse ervaringen op te doen en internationale studenten te ondersteunen bij de
integratie in het Tilburgse studentenleven, hoopt Active TSB deze ervaringen
toegankelijker te maken.
Internationale oriëntatie
Een van de mogelijkheden om je te ontwikkelen als student is door ervaring op te doen in
het buitenland. Globalisatie leidt ertoe dat een student met een internationale oriëntatie
voor een werknemer steeds aantrekkelijker wordt. Studenten kunnen zich internationaal
ontwikkelen door bijvoorbeeld een exchange, een stage in het buitenland of door
vrijwilligerswerk te doen. Er is tot dusver binnen TSB een enorm verschil tussen de
programma’s in relatie tot ruimte voor exchanges en/of stages. Het ondersteunen van
studenten is mogelijk door ruimte te maken in de academische kalender voor een
exchange en/of buitenlandse stages (ook wel bekend als een ‘Mobility Window’), wat nu
dus nog niet voor elk studieprogramma binnen TSB aan de orde is. Voor de facilitatie van
(buitenlandse) stages zijn er meerdere verenigingen die zich hier sterk voor inzetten. Wij
willen hierin een ondersteunende factor zijn.
Studenten samenbrengen
Wij geloven dat samenwerking tussen nationale en internationale studenten niet alleen
stimulerend is voor bijvoorbeeld het dagelijkse gebruik van Engels en voor het leggen
van sociale contacten, maar dat het ook verrijkende perspectieven kan bieden op
academisch gebied. Active TSB hoopt het groepsgevoel op de universiteit te kunnen
versterken, dat studenten van elkaars perspectieven kunnen leren en dat internationale
studenten zich meer thuis kunnen voelen op Tilburg University. Dit willen we behalen
middels het stimuleren van de samenwerking tussen Nederlandse en internationale
studenten door bijvoorbeeld binnen de werkgroepen de samenstelling van groepjes voor
groepsprojecten zo divers mogelijk te maken, een zogenoemde ‘International Classroom’.
Daarnaast willen we er voor zorgen dat de communicatie over evenementen beter wordt
en in het Engels plaatsvindt, zodat ook buiten het studeren de vermenging van
Nederlandse en buitenlandse studenten wordt bevordert.
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Meer kans op exchange
Active TSB wil verandering brengen in de loting voor exchanges. Momenteel wordt er
naar onze mening te veel gekeken naar cijfers en te weinig naar de motivatie van
studenten. Wij willen graag dat iedereen een gelijke kans krijgt bij het kiezen van een
exchange locatie aangezien een exchange programma iedere student een unieke en
leerzame ervaring biedt. Daarom wilt Active TSB dat cijfers minder zwaar wegen en de
motivatie juist zwaarder.
Internationale buddy-systeem
We willen dat elke internationale eerstejaars student een mogelijkheid heeft om een
buddy te krijgen die hen kan helpen met de situaties en problemen waar zij tegenaan
lopen. Het is hierbij belangrijk dat de buddy past bij de behoeftes van de student. Zo is
het handig dat wanneer een internationale student uit bijvoorbeeld Mexico naar Tilburg
University komt, dat er dan ook een Mexicaanse student hier diegene helpt. De mate van
contact zal onderling afgesproken moeten worden en aan het einde van het jaar
geëvalueerd moeten worden zodat we dit systeem blijven verbeteren. Door bijvoorbeeld
eens in de twee weken een gezellig en informeel gesprek te voeren met een al
gevestigde studiegenoot, kan de faculteit ervoor zorgen dat internationale studenten
altijd ergens heen kunnen met de vragen die er bij hen spelen. Active TSB wilt diezelfde
buddy-systemen introduceren bij de universiteiten waar onze Tilburgse studenten heen
gaan op exchange wanneer hier nog geen sprake van is. Zo kunnen ook zij de hulp krijgen
die ze nodig hebben wanneer zij een semester naar het buitenland gaan bijvoorbeeld.
Engels niveau
Het is erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat colleges die in het Engels
worden gegeven goed te begrijpen zijn. Ondermaats Engels maakt het erg lastig om de
aandacht erbij te kunnen houden tijdens het volgen van de colleges en dit kan leiden tot
misverstanden en daardoor misinformatie. Active TSB ziet ruimte voor verbetering. Door
middel van feedback vanuit studenten en de opleidingscommissies hopen wij te kunnen
signaleren waar de knelpunten zitten en deze aan te pakken.Wij willen als doel dat aan
het einde van het volgende academisch jaar alle hoogleraren minimaal het basisniveau
Engels beheersen. Met een intensievere samenwerking met het Language Centre willen
wij dit realiseren.
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GOING THE EXTRA MILE!
Active TSB is een nieuwe, ambitieuze partij die zich inzet voor de studenten van de Tilburg
School of Social and Behavioral Sciences. Naast een gedegen verkiezingsplan, willen we graag
dat ene stapje extra zetten. Middels deze punten hieronder willen wij onze faculteit dé plek
maken waar je als student voldoende ruimte krijgt om jezelf uit te dagen en te ontplooien. Wij
willen van TSB een faculteit maken waarin elke student zich thuis voelt en genoeg
mogelijkheden krijgt om zich te blijven ontwikkelen. Active TSB goes the extra mile.... voor
jullie.
Nationaal en internationaal samenwerken
Op dit moment zijn er al veel mogelijkheden om je op zowel nationaal als internationaal niveau
verder te oriënteren. Op internationaal niveau denken we al snel aan een exchange of stage.
Op nationaal niveau is dit anders, veel studenten zijn er niet van op de hoogte dat ze ook
vakken kunnen volgen bij andere universiteiten gedurende hun studie. Wij streven ernaar om
het volgen van vakken op andere universiteiten meer te stimuleren en te faciliteren. Veel
colleges zijn namelijk online te volgen waarmee de eventuele reistijd goed te overbruggen
valt. Dit willen we ook op internationaal niveau bereiken waardoor we zowel nationaal als
internationaal meer willen samenwerken met andere universiteiten.
Ondersteuning eerstejaars
In het eerste jaar legt de student een basis voor de rest van de studententijd. Daarom is het
belangrijk dat de eerstejaars student genoeg ondersteuning krijgt tijdens dat jaar. IDEA is reeds
begonnen met het verbeteren van een mentorprogramma waar TOP-begeleiders gedurende
het hele eerste jaar een aanspreekpunt zijn. Active TSB wil IDEA hier verder in ondersteunen
en zorgen dat dit over de hele faculteit wordt uitgerold. Verder is het voor de eerstejaars
student belangrijk dat het PASS programma wordt verbeterd. PASS staat voor Program for
Academic Study Succes en dit programma is bedoeld om eerstejaars te ondersteunen. Het
initiatief is erg goed, alleen vind Active TSB dat dit beter uitgewerkt kan worden waardoor de
eerstejaars student nog beter geholpen kan worden en er een band ontstaat tussen de PASS
begeleider en de student.
Ruimte voor stages en exchanges
We merken dat er binnen TSB ongelijkheid is tussen de curricula van de sociale studies. Waar
de ene studie voldoende ruimte biedt voor een exchange of stage, is er bij de ander sprake
van extra werk en veel gepuzzel met vakken. Active TSB wil dat iedereen van de sociale
faculteit ruimte krijgt om zichzelf buiten hun studie te ontplooien middels een stage, zowel
binnen als buiten Nederland, of een exchange. Elke student moet hier in ieder geval de ruimte
in zijn of haar jaarplanning voor krijgen. Wanneer er meer ruimte wordt geboden voor stages of
exchange, zullen studenten gestimuleerd worden om deze kans met beide handen aan te
pakken.
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Kleinere brug tussen student en faculteit
Als Active TSB willen we graag meer transparantie zien binnen de faculteit en de afstand
tussen de faculteitsraad en studenten verkleinen. Zo willen we de Canvas pagina van TSB
inzetten om de medezeggenschap van TSB meer zichtbaar en toegankelijk te maken,
waarmee we hopen de drempel te verlagen om als student, wanneer gewenst, in contact
te komen met de studentenfracties en/of opleidingscommissies bijvoorbeeld. Hierdoor
kan Active TSB zich nog beter inzetten voor een zo goed mogelijke ondersteuning van de
actieve TSB student.
Daarnaast willen we ook een werkgroep oprichten waarin studenten van verschillende
opleidingen van TSB plaatsnemen. Graag willen we met hen in gesprek gaan om zo de
meningen van de studenten mee te nemen. Zo kan Active TSB zaken verbeteren die er
echt toe doen voor de studenten. Hierdoor houden we de lijntjes tussen de student en de
faculteit kort en zorgen we voor betere informatievoorziening en meer transparantie voor
de studenten.
Welzijn van TSB studenten
Om als student goed te kunnen functioneren is het enorm belangrijk dat de student goed
in zijn/haar vel zit. Het studenten welzijn is daarom een veelbesproken onderwerp in het
onderwijs. Vooral nu door de corona-crisis die veel stress en onzekerheid met zich
meebrengt is de studenten welzijn enorm onder druk komen te staan. Vandaar dat Active
TSB volgend jaar zichzelf wil inzetten om vanuit de faculteit meer te faciliteren om het
welzijn en de mentale gezondheid van de studenten te verbeteren. Zo vinden wij dat er
meer aandacht moet komen om een gesprek aan te kunnen gaan met een
onderwijscoördinator of psycholoog. Om dit goed voor elkaar te krijgen willen wij ook dat
er meer psychologen aangenomen worden. Zo kunnen de studenten genoeg
ondersteuning krijgen zonder dat de huidige psychologen met meer werkstress te maken
krijgen.

