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English summary  

Soft Skills and personal development become more and more important these days. 

Companies expect students to differentiate themselves from others and to possess over 

sufficient soft skills when entering the labor market. Student Party Front holds the opinion 

that the university has to facilitate students with enough time to participate in extracurricular 

activities, since this is a good way to acquire the required soft skills and work on personal 

development. The student population increases while the room capacity remains the same, 

which increases the pressure on the room capacity. Also the Tilburg Education Profile will 

most probably cause a greater pressure on the room capacity. More evening lectures are 

therefore inevitable in the opinion of Student Party Front.  

 Student Party Front believes that evening lectures decrease the ability of students to 

participate in extracurricular activities, which tempers the possibility of students to develop 

the required soft skills. In order to facilitate personal development Student Party Front 

believes that the amount of evening lectures should be decreased. Evening lectures do not 

only decrease the possibility for students to take part in extracurricular activities but do also 

have a negative effect on the effectivity of the lectures given.  

 To reduce the amount of evening lectures Student Party Front proposes two possible 

solutions; all evening lectures should be recorded and the use of the lecture halls should be 

monitored in order to increase the usage efficiency.  

 

 

 

 

  



 

Inleiding 

 

Vanuit het bedrijfsleven komt er een steeds grotere vraag naar studenten die beschikken 

over soft skills, ook wel 21st century skills genoemd. Het Tilburgs Onderwijsprofiel speelt 

hierop in door deze skills op te nemen in het curriculum. Naast de vraag naar studenten die 

beschikken over soft skills dienen studenten zichzelf ook te onderscheiden van de massa. 

Een manier om soft skills te verwerven en tegelijk onderscheidend te zijn is door het 

deelnemen aan extracurriculaire activiteiten, te denken aan: commissies, bijbanen en 

topsport. Deze activiteiten vinden doorgaans in de avond plaats.  

Aangezien het aantal studenten de afgelopen jaren is toegenomen neemt de druk op 

het aantal zalen op de campus toe. Daarnaast komen er door het uitrollen van het Tilburgs 

Onderwijs profiel ook kleinere groepen, wat betekent dat er meer druk komt te liggen op de 

zaalcapaciteit. Een druk op de zaalcapaciteit heeft tot gevolg dat het aantal avondcolleges 

toeneemt. Studenten dienen hierdoor een keuze te maken tussen het volgen van college en 

het trainen, werken of commissiewerk. Iets wat niet in lijn ligt met de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt naar een student die zich naast zijn studie ook op andere vlakken heeft 

ontwikkeld.  

 

Probleem 

 

Fractie Front is van mening dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om zichzelf ook 

naast hun studie te ontwikkelen. Een universiteit dient de mogelijkheid voor de student dan 

ook te faciliteren en dit niet te verminderen door het uitbreiden van het aantal, of zelfs 

aanbieden van, avondcolleges.  

Uit onderzoek van Student Alliance Wageningen dat is uitgevoerd rondom een pilot 

omtrent avondcolleges is gebleken dat avondcolleges de kwaliteit van het onderwijs 

verminderen. Maar liefst 80% van de studenten heeft een slechtere concentratie ‘s avonds 

en moet meer tijd en energie investeren om hetzelfde studieresultaat te behalen als tijdens 

een ochtend of middag college. Daarnaast hebben zowel studenten als docenten in de 

evaluatie van de pilot aangeven dat ze extra stress ervaren door de lange dagen die ze door 

de colleges in de avonduren maken. Verder gaven ze aan dat avondcolleges hen 

belemmerden om andere activiteiten te doen, zoals sporten, studeren en ontspannen. 

Tilburg University merkt colleges die na 17:30 uur plaatsvinden aan als avondcolleges. 

Fractie Front is echter van mening dat colleges al als avondcollege aangemerkt moeten 

worden na 16:30 uur. Extracurriculaire activiteiten, zoals teamsport, vinden namelijk al plaats 

na dit tijdstip. Tevens wordt er op deze wijze voor gezorgd dat de spoorstudent voldoende 



tijd heeft om naar huis te reizen en vervolgens deel te nemen aan extracurriculaire 

activiteiten.  

Door de komst van het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum (OZC) verwacht het college 

meer druk van de zaalcapaciteit af te nemen, aangezien hierdoor het zalen aanbod verruimd 

wordt. Dit is echter een lange termijn oplossing, waardoor het probleem zich nog een 

geruime tijd voor zal doen. Fractie Front is van mening dat er niet gewacht moet worden tot 

het OZC er staat, maar dat er nu iets moet gebeuren. Tevens zal na de bouw van het OZC 

het Prisma gebouw plat gaan waardoor er weer een druk op de zaalcapaciteit zal ontstaan 

en het probleem nog steeds niet is opgelost. Fractie Front is van mening dat het OZC geen 

oplossing zal bieden voor het hierboven aangekaarte probleem.   

Kortom, Fractie Front is van mening dat avondcolleges een belemmering vormen 

voor de mate waarin studenten deel kunnen nemen aan extracurriculaire activiteiten en 

hiermee een belemmering vormen voor de persoonlijke ontwikkeling, waardoor de student 

minder goed aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt. Tevens verminderen 

avondcolleges de kwaliteit van het onderwijs, aangezien student en docent meer tijd en 

energie moeten investeren in het onderwijs om hetzelfde resultaat te bewerkstelligen. Ook 

zal de komst van het OZC, in de ogen van Fractie Front, geen oplossing bieden.  

 

Mogelijke oplossingen 

 

Uiteraard hebben we vanuit Fractie Front nagedacht over manieren waarop we het aantal 

avondcolleges zouden kunnen verminderen. Naast de door ons genoemde mogelijkheden 

sluiten wij andere suggesties voor het oplossen van het door ons geschetste probleem niet 

uit. Twee mogelijke manieren om het aantal avondcolleges te verminderen zijn hieronder 

benoemd en verder uitgewerkt. 

 

Opnemen van colleges na 16:30 uur 

Digitalisering van onderwijs is op dit moment een veelbesproken onderwerp, waar Fractie 

Front dan ook kansen in ziet. Een suggestie om studenten in staat te stellen deel te nemen 

aan extracurriculaire activiteiten als zij een avondcollege hebben is het opnemen van alle 

colleges die na 16:30 uur plaatsvinden, zodat hier een videocollege van beschikbaar gesteld 

kan worden. Het geeft studenten de mogelijkheid om actief te zijn naast hun studie en 

daarnaast al hun colleges te volgen op een tijdstip wat past binnen hun planning. Verder 

kunnen de videocolleges gebruikt worden als herhaling van de stof of ter voorbereiding op 

een tentamen.  

Tevens worden er middels deze maatregel goede stappen gezet richting een 

universiteit die digitale middelen gebruikt om het beste uit de student naar boven te halen. 



Door alle avondcolleges op te nemen komen meer docenten in aanraking met het gebruik 

van videocolleges. Fractie Front is van mening dat als docenten eenmaal in aanraking 

komen met digitale middelen dat de stap om hier vaker gebruik van te maken wordt 

verkleind. Het is in onze ogen een stap in de goede richting, aangezien het gebruik van 

digitale middelen zowel de onderwijskwaliteit kan verbeteren als studenten beter in staat 

stelt zichzelf te ontwikkelen naar hun studie.  

Het aanbieden van videocolleges voor colleges die na 16:30 uur plaatsvinden kan op 

korte termijn gerealiseerd worden, aangezien de universiteit de middelen voor het opnemen 

van videocolleges in huis heeft. Hierdoor kan het probleem snel aangepakt worden. Voor het 

opnemen van videocolleges is er namelijk opnameapparatuur nodig. Momenteel zijn 

opnames in nagenoeg alle zalen op de campus mogelijk door middel van een dome-camera. 

In zalen die niet uitgerust zijn met de benodigde apparatuur kunnen opnames plaatsvinden 

door middel van een mobiele opname-set op locatie. De faciliteiten zijn reeds aanwezig en 

vergen dus geen extra investeringen.  

 

Beter toezicht op werkelijk gebruik gereserveerde zalen  

Een andere manier om het aantal avondcolleges te verminderen zou het verbeteren van het 

werkelijke gebruik van gereserveerde zalen kunnen zijn. Tilburg University zou dan ook het 

toezicht op het werkelijke gebruik kunnen verbeteren. Waardoor er efficiënter geroosterd kan 

worden en er meer colleges overdag plaats kunnen vinden.  

 

Conclusie 

Fractie Front stelt voor om het aantal avondcolleges te verminderen. Dit omdat enerzijds de 

concentratie van student en docent afneemt in de avond en het voor beiden meer tijd en 

moeite kost om in de avond hetzelfde resultaat te bewerkstelligen als overdag. Daarnaast 

dienen studenten volgens Fractie Front ook de mogelijkheid te krijgen om zichzelf naast hun 

studie te ontwikkelen, zonder hierin belemmerd te worden door avondcolleges. Fractie Front 

vindt dan ook dat het aantal avondcolleges verminderd zou moeten worden, zodat studenten 

de ruimte krijgen om zichzelf naast hun studie te ontwikkelen en zodat de kwaliteit van het 

onderwijs gewaarborgd blijft. Hiervoor draagt Fractie Front twee mogelijke oplossingen aan, 

namelijk: het opnemen van colleges na 16:30 uur en het verbeteren van het monitoren van 

het werkelijke gebruik van gereserveerde zalen. Andere mogelijke suggesties voor het 

verminderen van avondcolleges worden uiteraard niet uitgesloten. 
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http://sawageningen.nl/2017/03/06/deel-15-wur-drukt-avondcolleges-hoogstwaarschijnlijk-

door-ondanks-negatief-advies/#more-344 
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