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English summary
Currently four master programs at Tilburg University offer students
the possibility to participate in an Extended Master and thus develop
several skills. Front strives for a large offer of Extended Masters, where
in the ideal situation every master program offers an Extended Master.
Front thinks it is especially important that every faculty gives students
the opportunity to follow an Extended Master. Front would like to think
about the possibilities of broadening the offer of Extended Masters in
collaboration with the Executive Board.
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Introductie
Op dit moment bieden slechts vier masteropleidingen de mogelijkheid
om een Extended Master te volgen, het betreft de faculteiten TiSEM
en TSB. Een Extended Master houdt in dat studenten gedurende hun
master een stage of een research project kunnen doen in samenwerking
met een partnerorganisatie van Tilburg University of de mogelijkheid
hebben om op exchange te gaan bij een partneruniversiteit. Op
deze manier hebben studenten de mogelijkheid om hun reguliere
masteropleiding uit te breiden en zichzelf te ontwikkelen door
middel van vaardigheden op te doen in de Extended Master. Deze
vaardigheden bestaan ondere andere uit 21st century skills, omgang
met andere culturen en het opdoen van praktische en professionele
vaardigheden. Door middel van een enquête onder studenten, vanuit
verschillende studierichtingen, wordt dit beaamt en concludeert Front
dat er onder studenten behoefte is aan het uitbreiden van het Extended
Masteraanbod. Door de twee bovengenoemde redenen pleit Front
ervoor dat meer opleidingen een Extended Master aan gaan bieden.
Wat willen we?
Front zou graag zien dat meer opleidingen - vooral opleidingen aan
faculteiten die nu nog geen Extended Master aanbieden - studenten
de mogelijkheid bieden tot het volgen van een Extended Master. De
ideale situatie zou echter zijn dat elke masteropleiding een Extended
Master aanbiedt, maar Front wil graag samen met het College van
Bestuur kijken welke mogelijkheden hiervoor zijn.
Waarom willen we dit?
Studenten van Tilburg University geven aan behoefte te hebben aan
een uitbreiding van Extended Masters. Uit een enquête gehouden
door Front blijkt dat maar liefst 99% van de 99 deelnemende
studenten denkt dat een Extended Master meerwaarde heeft; 96,9%
van de deelnemende studenten gelooft dat het voltooien van een
Extended Master helpt bij het betreden van de arbeidsmarkt en 89,7%
van de deelnemende studenten zou graag zien dat meer studies de
mogelijkheid van een Extended Master aanbieden.
Andere redenen voor studenten voor het volgen van een Extended
Master is dat studenten de mogelijkheid krijgen om hun professionele
netwerk uit te breiden, exclusieve trainingen krijgen in hard en soft
skills, het opdoen van zowel praktische als professionele vaardigheden
en het onderscheiden van de andere masterstudenten. Wanneer
studenten als onderdeel van hun Extended Master op exchange
gaan zullen zij zich beter in kunnen leven in andere culturen en zich
comfortabeler voelen in een internationale setting. Studenten krijgen
ook de mogelijkheid om relevante onderzoekservaring op te doen en
geavanceerde methodologische vaardigheden te verwerven.
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Een ander streven van Tilburg University betreft “de koppeling

van vaardigheden en theoretische kennis aan maatschappelijke
vraagstukken” 1. De Extended Master is de uitgelezen mogelijkheid
om dit streven te verwezenlijken, daar studenten tijdens de Extended
Master in aanraking komen met stages, onderzoek en opdrachten van
bedrijven. Door een breder scala aan Extended Masters binnen elke
Tilburg University School aan te bieden wordt het voor meer studenten
mogelijk bovenstaande koppeling te maken.
Conclusie
Op dit moment bieden vier masteropleidingen binnen Tilburg
University studenten de mogelijkheid om een Extended Master te
volgen en dus hierboven genoemde vaardigheden en ervaringen op
te doen. Front streeft naar een ruim aanbod van Extended Masters
waarbij in de ideale situatie elke masteropleiding een Extended
Master aanbiedt. Front vindt het vooral belangrijk dat iedere faculteit
studenten de mogelijkheid moet bieden tot het volgen van een
Extended Master. Front wil graag met het College van Bestuur kijken
naar de mogelijkheden voor het verruimen van het aanbod van
Extended Masters aan Tilburg University.
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Tilburg University Onderwijsprofiel, p. 2.
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