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English summary
Front is a big fan of the exchange possibilities offered to students at 
Tilburg University. However, Front believes that a few points could 
give more students the opportunity to go abroad and will make their 
exchange more pleasant. The following five points will be explained in 
this initiative proposal: 
1. Exchange selection not solely based on average grades
2. Make students enroll in as less selection rounds as possible
3. Available places for destinations not bound to schools
4. Hormonize the Study Abroad Allowance
5. More possibilities to make distance exams

Front thinks a lot of these points can be achieved by giving the 
International Office more capacity and smaller differences between 
the schools regarding their exchange procedures. 
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Introductie
Voor veel studenten is het opdoen van buitenlandervaring door middel 
van een uitwisseling een van de hoogtepunten van hun studententijd. 
Niet alleen is het een mooie toevoeging op het CV van studenten 
omdat veel werkgevers tegenwoordig internationale ervaringen 
belangrijk vinden, studenten maken ook kennis met andere culturen, 
ontwikkelen hun taalvaardigheden en maken vrienden voor het leven. 
Echter heeft Front in het afgelopen jaar gemerkt dat soms het proces 
om als student op uitwisseling te kunnen niet optimaal is. Een grote 
oorzaak hiervan is het gebrek aan capaciteit bij het International Office 
maar soms ook de grote verschillen tussen de faculteiten. In dit initiatief 
zullen een vijftal zaken beschreven worden die Front graag veranderd 
zou zien (niet op volgorde van importantie):
1. Exchange selectie niet alleen op gewogen gemiddelde
2. Studenten in zo min mogelijk selectierondes laten inschrijven
3. Plekken voor bestemming niet gebonden aan faculteiten
4. Study Abroad Allowance harmoniseren
5. Meer mogelijkheden voor distance exams

Wat willen we?

Exchange selectie niet alleen op gewogen gemiddelde
Op dit moment moeten studenten een bepaalde procedure doorlopen 
wanneer zij op exchange willen. Hierbij moeten zij hun top drie van 
bestemmingen doorgeven met daarbij een motivatiebrief waarom 
zij voor deze bestemmingen kiezen. Echter dient deze motivatiebrief 
op dit moment voornamelijk als onderdeel van een ‘checklist’. Als 
de gekozen vakken en de ingangseisen voor exchange voldaan 
zijn, krijgen studenten op basis van hun cijfers bestemmingen 
toegewezen. Hierbij worden studenten op een stapel van lage naar 
hoge gemiddeldes gelegd en krijgt de student met de hoogste cijfers 
automatisch zijn of haar eerste keus. Hier zit ook nog een groot verschil 
in de gemiddelden omdat het gewogen gemiddelde van de student 
op het moment van selectie wordt bekeken. Het kan dus zijn dat een 
student die al veel meer vakken afgerond heeft een lager gemiddelde 
heeft en hierdoor minder kans maakt dan een student die veel minder 
vakken heeft afgerond maar wel hogere cijfers voor deze vakken heeft 
behaald. Deze manier van selecteren zorgt ervoor dat een student 
die meer heeft gedaan aan extracurriculaire activiteiten, maar minder 
goede cijfers heeft, wellicht niet op exchange kan naar zijn of haar 
gewenste bestemming vanwege een student met hogere cijfers 
boven zich. Deze procedure sluit niet aan bij de visie van Front gericht 
op de ‘actieve student’.

Front zou  graag zien dat er óók geselecteerd wordt op basis van 
extracurriculaire activiteiten in plaats van alleen op basis van cijfers. 
Na gesprekken met het International Office blijkt dat dit niet mogelijk 
is in verband met hun capaciteit. Om die reden ziet Front graag een 
uitbreiding van de capaciteit op Study Abroad office.
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Studenten in zo min mogelijk selectierondes laten inschrijven
De selectie van studenten voor bestemmingen gaat op basis van 
rondes. Zodra studenten aan de ingangseisen voldoen kunnen zij in 
de eerstvolgende ronde hun top drie van bestemmingen opgeven. 
Wanneer zij niet voor hun eerste, tweede of derde keuze worden 
toegelaten kunnen zij zich opnieuw inschrijven voor de volgende 
ronde met de overgebleven bestemmingen. Echter, in sommige 
gevallen trekken studenten zich terug van de bestemming die hen 
is toegewezen in de eerste ronde. Na navraag bleken dit afgelopen 
jaar 27 plekken te zijn die na toewijzing toch weer vrijkwamen. Deze 
overgebleven plekken worden weer opnieuw vrijgegeven voor 
de tweede ronde. Hierbij wordt niet gekeken of er bestemmingen 
vrijkomen die in de top drie van studenten stonden die in de eerste 
ronde voor geen enkele bestemming zijn toegelaten. Hierdoor kan het 
dus zijn dat een student afgewezen wordt voor drie bestemmingen in 
de eerste rond maar deze bestemming er vervolgens in de tweede 
ronde wel weer bij staat. Dit kan als erg vervelend worden ervaren door 
studenten. Front zou daarom graag zien dat er bij terugtrekking van 
een student eerst wordt gekeken of deze bestemming bij een andere 
student in de top drie staat, alvorens deze bestemming doorgaat naar 
de tweede ronde. 

Plekken voor bestemming niet gebonden aan faculteiten
Beschikbare plekken voor bestemmingen zijn op dit moment altijd 
gebonden aan de faculteit, ook wanneer bijvoorbeeld een student van 
TiSEM en een student van TLS naar dezelfde faculteit in het buitenland 
gaan. Op dit moment is het zo dat wanneer teveel studenten zich 
aanmelden op TiSEM voor deze bestemming en er wel nog plekken 
over zijn op TLS, deze TiSEM studenten alsnog afgewezen zullen 
worden. Front zou graag zien dat wanneer de bestemming hetzelfde 
is, er geen onderscheid wordt gemaakt in het aantal plekken per 
faculteit maar dat dit voor alle faculteiten samen één centraal aantal 
beschikbare plekken wordt. Uiteraard moet dit gebeuren in goed 
overleg met de desbetreffende partneruniversiteit.

Study Abroad Allowance harmoniseren
Wanneer studenten eenmaal zijn toegelaten voor een bestemming, 
maken zij ook kans op beurzen. Studenten die geen kans maken 
op de Erasmus+ beurs of de Holland Scholarship krijgen een Study 
Abroad Allowance ter waarde van €750 (op basis van afgelopen 
jaren) van Tilburg University om een bijdrage aan hun reiskosten te 
kunnen leveren. Alle studenten die op exchange gaan krijgen deze 
beurs behalve de studenten die aan TiSEM studeren. Dit betekent dat 
wanneer twee studenten van verschillende faculteiten naar eenzelfde 
bestemming gaan zij een verschillende vergoeding kunnen krijgen. 
Front vindt dat dit oneerlijk is tegenover TiSEM studenten en pleit er 
dan voor om ook TiSEM studenten aanspraak te laten maken op de 
Study Abroad Allowance. 
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Meer mogelijkheden voor distance exams
Distance exams zijn tentamens van de ‘thuisuniversiteit’ die op afstand 
gemaakt kunnen worden op de exchange-bestemming van de 
student. Hierbij kennen we twee verschillende distance exams; voor 
inkomende en uitgaande studenten. 

Inkomende studenten die van een andere universiteit naar Tilburg 
University komen krijgen soms de mogelijkheid om hier een tentamen 
van hun thuisuniversiteit te maken. Op dit moment is dit alleen mogelijk 
voor studenten die komen studeren op TiSEM of TSB. Hierdoor loopt 
Tilburg University universiteiten mis als partner omdat dit op de 
andere faculteiten niet aangeboden wordt. Sommige buitenlandse 
universiteiten stellen dit namelijk als eis om een partnerschap aan te 
gaan. Front vindt het erg zonde dat hierdoor mooie bestemmingen ook 
aan onze studenten ontnomen worden en vindt het daarom belangrijk 
dat iedere faculteit dit voor inkomende studenten aanbiedt wanneer 
partneruniversiteiten dit eisen. 

Net als dat sommige universiteiten de eis stellen dat Tilburg University 
distance exams faciliteert, zou Front ook graag zien dat Nederlandse 
studenten de mogelijkheid krijgen hun tentamen in het buitenland te 
maken. Wanneer studenten nog maar één vak open hebben staan 
in het semester dat zij op exchange willen betekent dit dat zij dus 
moeten kiezen of ze dat vak willen maken of op exchange willen 
gaan. Front vindt dit een oneerlijke keuze en vindt het zonde dat om 
deze reden studenten een buitenlandervaring mislopen en een heel 
semester in Nederland blijven voor één vak. Front zou dus graag zien 
dat de mogelijkheden voor distance exams voor uitgaande studenten 
bekeken worden. 
 
Conclusie
Zoals uit bovenstaande punten blijkt is Front enorm voorstander van 
het aanbieden van uitwisselingsmogelijkheden. Echter zijn er nog een 
aantal punten die deze ervaring voor meer studenten mogelijk en ook 
aangenamer kunnen maken. Front wil daarom het College van Bestuur 
vragen of zij willen kijken naar de mogelijkheden om de vijf genoemde 
punten te implementeren. 
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