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English summary
It is no secret that the active student has a busy schedule and wants 
to keep on developing and challenging him- or herself. This often also 
includes the ambition to learn a new language. The current course 
outline is not very flexible. This can cause problems for students when 
they have other lectures or extracurricular activities. Certain courses 
also have limited capacity which means more students would like to 
follow the course than the amount of students that can actually sign up 
for the course. This is why Front wants the Executive Board to look into 
the possibilities of more flexible language courses. Front also hopes 
to balance the supply and demand with this initiative and thinks it will 
make language courses less bounded to capacity. 
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Introductie
Veel studenten maken gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een taalcursus van het Language Center aan Tilburg University. 
De redenen hiervoor lopen uiteen, maar over het algemeen volgen 
veel studenten een taalcursus om hun taalvaardigheden uit te breiden 
om zich zekerder te voelen in hun communicatie. Daarnaast vinden 
studenten het ook fijn om een taalcursus te volgen met een mogelijke 
exchange of een internationaal georiënteerde baan in het vooruitzicht. 
We waarderen het zeer dat Tilburg University studenten taalvouchers 
aanbiedt waardoor studenten gratis gebruik kunnen maken van de 
cursussen. Vandaar dat wij ook graag zien dat deze niet verloren gaan 
aan studenten die zich inschrijven voor een taalcursus maar, wanneer 
het collegerooster bekend is, zien dat dit niet meer te combineren is 
met zijn of haar lesrooster. 

Veel studenten zien een drempel om mee te doen aan een taalcursus 
omdat het niet flexibel genoeg is. Steeds meer studenten volgen 
naast hun studie bijvoorbeeld extra vakken en doen een stage of 
een bestuursjaar. Dit zorgt ervoor dat studenten een drukke, maar 
helaas niet flexibele, agenda hebben. Een taalcursus ernaast lukt qua 
werkdruk misschien wel, maar doordat de cursus voor studenten niet 
flexibel genoeg ingericht is, lukt het studenten niet om een taalcursus 
te volgen om zichzelf verder te ontwikkelen. Ook is het zo dat studenten 
vaak niet deel kunnen nemen aan een cursus, omdat de cursus die zij 
op het oog hebben vol zit.

Door middel van een peiling onder 43 studenten vanuit verschillende 
studierichtingen wordt dit beaamt en pleit Front ervoor dat de 
taalcursussen die aangeboden worden door het Language Center 
flexibeler ingestoken worden, maar ook dat de capaciteit van het 
Language Center uitgebreid wordt waardoor meer studenten de 
mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan een cursus. 

Wat willen we?
Om meer studenten de mogelijkheid te bieden om deel te nemen 
aan een taalcursus, zou Front graag zien dat de taalcursussen die 
aangeboden worden door het Language Center flexibeler ingericht 
worden, maar ook dat de capaciteit van het Language Center 
uitgebreid wordt. Een mogelijke manier om de taalcursus flexibeler te 
maken zou een online variant van de taalcursus kunnen zijn. We zien 
dit niet als enige oplossing maar kijken graag samen met het College 
van Bestuur welke mogelijkheden hiervoor zijn. 

Waarom willen we dit?
Front maakt zich al jaren sterk voor de actieve student. Het is geen 
geheim dat deze student een drukke agenda heeft en zichzelf continu 
wil blijven ontwikkelen en uitdagen. Hieronder valt vaak ook de ambitie 
om een nieuwe taal te leren. De huidige opzet van de cursussen is 
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niet flexibel. Het resultaat is dat studenten zich veel minder zullen 
inschrijven voor cursussen dan dat ze zouden willen. 

Redenen die studenten noemen waarom ze niet deelnemen aan een 
taalcursus is dat het simpelweg niet in hun agenda past; ze hebben 
geen tijd om de lessen bij te wonen doordat het overlapt met colleges 
of extracurriculaire activiteiten, maar ook omdat de cursus te veel 
contacturen kent. Daarom komt Front met een nieuw voorstel: het 
aanbieden van meer flexibele taalcursussen. Hiermee hoopt Front zo 
veel mogelijk studenten de mogelijkheid te bieden om een nieuwe 
taal te leren en zich op deze manier te blijven ontwikkelen. 

Een andere veelgehoorde klacht onder studenten is het feit dat de 
cursus vaak snel vol zit, waardoor hen de mogelijkheid ontnomen 
wordt om deel te nemen aan de betreffende taalcursus. Front zou 
graag zien dat het aanbod en de vraag naar taalcursussen beter in 
balans is. 

Conclusie
Front wil het College van Bestuur vragen om samen te kijken naar de 
mogelijkheid tot het meer flexibel inrichten van de taalcursussen die 
het Language Center aanbiedt en tevens het Language Center meer 
capaciteit bieden zodat het aanbod en de vraag naar taalcursussen 
beter in balans is. 
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