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Welkom op 
 Tilburg University 
De Tilburg School of Economics and Management verzorgt 23 bachelor- en masteropleidingen aan 

ongeveer 6.000 studenten. Onze docenten, opleidingsmanagers en onderwijsmedewerkers zetten 

zich ervoor in dat jij onderwijs van hoge kwaliteit kunt volgen. 

Natuurlijk komt er een heleboel op je af als je nieuw bent op de Tilburg University. Het soort 

colleges dat wordt gegeven, de manier van studeren, de spelregels rondom studievoortgang, de 

dienstverlening… Het zal ongetwijfeld anders zijn dan wat je gewend bent. 

En misschien heb je naast je studie nog andere ambities. Denk aan het volgen van een excellentie-

programma, actief worden bij een vereniging, of op uitwisseling gaan naar het buitenland. Het zijn 

mogelijkheden die onze School in ruime mate biedt.

Om je snel op weg te helpen hebben we dit overzichtelijke boekje voor je samengesteld. Het bevat 

praktische informatie die je nodig hebt om je eerste jaar in Tilburg door te komen, plus een over-

zicht van de extra’s die je naast je studie kunt doen. Bewaar dit boekje dus goed!

Ik wens je een inspirerende, leerzame en bovenal plezierige studententijd toe op onze campus. 

Met hartelijke groet,

Prof. Dr. Geert Duijsters

Decaan School of Economics and Management

Tilburg University
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Colofon 
Tekst  MAK

  

Vormgeving en druk Tilburg University, De Studio | powered by Canon

Dit is een publicatie van MAK Mentorship TiSEM and TiSEM Education Services

Tilburg, augustus 2019
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 1.1 De basis

Hoe ziet het collegejaar eruit?
Een collegejaar op de universiteit bestaat uit twee semesters of vier blokken. Tijdens elk semester 

of blok staan er weer nieuwe vakken op het programma; je volgt dus niet meer een jaar lang de-

zelfde vakken. Een semester bestaat meestal uit dertien of veertien collegeweken, gevolgd door een 

tentamenperiode van ongeveer twee weken. Voor Econometrie en Operationele Research bestaat 

het eerste collegejaar uit blokken en heb je zeven collegeweken, gevolgd door één tentamenweek. 

Bij de overige programma’s krijg je vaak in het eerste jaar na zeven weken een tussentoets. Je kunt 

dan zien of je nog goed op schema loopt en de stof tot dan toe beheerst. Dit betekent dat je dus in 

totaal per jaar 26 of 28 weken college hebt en ongeveer vier tot vijf weken tentamens. 

Colleges: 
Hoorcollege (HC): hoorcolleges vinden plaats in een collegezaal, waar een docent de stof van het 

boek presenteert aan studenten. Vaak wordt het verduidelijkt met een PowerPoint en/of videoma-

teriaal. Tijdens deze presentatie is er vaak weinig interactie tussen de docent en de student. Een 

hoorcollege duurt vaak twee keer 45 minuten met een kwartier pauze. Tijdens de pauze kun je naar 

het toilet, een frisse neus halen of iets eten of drinken. 

Werkcollege (WC): tijdens een werkcollege zijn de groepen kleiner. Hier worden opgaven bespro-

ken en wordt er veel meer inbreng van studenten verwacht. Tijdens dit college kunnen ook vragen 

gesteld worden over de lesstof. Dit college duurt vaak ook twee keer 45 minuten met een kwartier 

pauze. 

Lab activity (LA): tijdens een LA moet je een opdracht op de computer maken. 

Collegevoorbereiding
In MyTimeTable staat vermeld wanneer je (werk)colleges hebt en wat daar besproken wordt. Verder 

kun je in de Onderwijscatalogus informatie over de vakken vinden en in CANVAS kan je informatie 

over hoorcolleges vinden zoals bijvoorbeeld de college slides van hoorcolleges. Het is handig om 

de slides van tevoren door te nemen. Als je weet waar de stof over gaat, is het gemakkelijker om 

het college goed te volgen en erachter te komen welke vragen je nog hebt. Je kunt ook de stof na 

het college doornemen als herhaling. Nadat je enkele colleges hebt gevolgd, kom je erachter wat 

het beste bij jou past. 

Wat moet ik doen als ik niet naar college kan?
Voor veel colleges hoef je je niet af te melden. Het is je eigen verantwoordelijkheid of je het college 

wel of niet bijwoont. Bij enkele colleges is er een aanwezigheidsplicht: daarvoor moet je je afmel-

den bij de docent of de vakcoördinator. Meestal mag je bij verplichte lessen maar één college mis-

sen. Het is verstandig om altijd het eerste college van een vak bij te wonen om erachter te komen 

of er een aanwezigheidsplicht geldt. 

Als je een werkcollege niet kunt halen, probeer dan te regelen dat je (eenmalig) in een andere 

werkgroep mee kan doen als dit is toegestaan. Dit is mogelijk bij de coördinator van het vak of de 

werkcollegedocent. Als dat niet lukt, maak dan afspraken met medestudenten over het overnemen 

van aantekeningen en het doorgeven van belangrijke mededelingen over de lesstof. Ben je langere 

tijd ziek of is er sprake van overmacht, neem dan contact op met de studentendecaan (zie para-

graaf 3.1, studentendecaan).

Curriculum, vakken en studielast 
Het totaalpakket aan vakken in een studie heet ‘curriculum’. Het curriculum bestaat uit verplichte 

vakken en keuzevakken. Naast vakken met een theoretische inhoud zijn er vakken voor het trainen 

van vaardigheden, zoals presentatievaardigheden, schrijfvaardigheden en taalvaardigheden.

De studielast voor een volledig studiejaar is 60 ECTS. ‘ECTS’ staat voor ‘European Credit Transfer 

System’ en is de internationaal gangbare naam voor ‘studiepunten’. Je ontvangt deze ECTS voor de 

onderwijsonderdelen van een studieprogramma, zoals vakken en scripties. Voor het merendeel van 

de vakken krijg je 6 ECTS, maar er zijn uitzonderingen.

Je volledige studieprogramma is terug te vinden in OSIRIS Onderwijscatalogus en het Onderwijs-

en Examenreglement (OER). Het OER is leidend wanneer het gaat om voorwaarden, rechten en 

plichten omtrent je studie.

De organisatie van opleidingen
Elk vak valt onder de verantwoordelijkheid van een of meerdere docenten. Een opleidingsdirecteur 

(ook wel ‘Academic Director’ genoemd) is verantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van de 

gehele opleiding. Hij of zij wordt daarbij ondersteund door de docenten, medewerkers van het 

Education Support Team en studenten die in opleidingscommissies en klankbordgroepen zitten. 

Eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en organisatie van alle onderwijsprogramma’s van de Til-

burg School of Economics and Management is de vice-decaan onderwijs.

Let op! Bedrijfseconomie, Economie en Bedrijfseconomie en Fiscale Economie hebben een gecom-

bineerd eerstejaarsprogramma. Hierdoor kun je, als je het gezamenlijke eerste jaar hebt behaald, 

van programma wisselen aan het einde van het eerste jaar. 
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1.2 Portals

Informatie over opleidingsprogramma’s, vakken, roosters en tentamens kun je vinden via de vol-

gende informatiebronnen:

De Studentenportal
Het Studentenportal is een geïntegreerde en gepersonaliseerde werkomgeving waarin je toegang 

hebt tot je belangrijkste studietoepassingen en persoonlijke informatie. Hieronder vallen onder 

andere je Canvas-cursussen, studentinformatiesysteem OSIRIS Student, je college- en tentamen-

rooster, je web mail, de boeken die je hebt geleend of gereserveerd in de bibliotheek en tentamen-

resultaten. Via het Studentenportal krijg je dus toegang tot bijna alle ICT faciliteiten van Tilburg 

University. Om naar het studentenportal te gaan dien je naar de volgende website te gaan en te 

klikken op de witte knop ‘Log in Student Portal’ in het blauwe vierkant. 

OSIRIS Student 
•  OSIRIS is het Student Informatie Systeem van Tilburg University. Studenten schrijven zich 

hiermee in voor onderwijs en tentamens. Ook je resultaten krijg je via OSIRIS terug gekoppeld.

•  Studenten worden automatisch ingeschreven voor de vakken die zij in hun eerste jaar volgen. 

Dit geldt niet voor de tentamens. Voor de tentamens moet je jezelf inschrijven. Je krijgt bericht 

als het inschrijftermijn is geopend. 

•  Je kunt OSIRIS ook als app op je telefoon installeren, OSIRIS App.

Via de Studentenportal krijg je toegang tot OSIRIS Student. Via OSIRIS Student kan je de Onder-

wijscatalogus raadplegen. Hierin kun je de actuele studies en cursussen van de universiteit raad-

plegen. In de Onderwijscatalogus vind je per cursus:

•  Doel en inhoud

•  Betrokken docenten

•  Eventuele ingangseisen

•  Bijzonderheden

MyTimeTable
Dit is het roosterprogramma. In MyTimeTable kan je je rooster raadplegen en bekijken op welke 

tijden je bv. een hoorcollege hebt. Meer informatie kan je vinden op de Studenten Portal.

E-mail
Als student krijg je een persoonlijk e-mailadres (initialen.achternaam@tilburguniversity.edu) van de 

universiteit. Je kunt in jouw studentenportal op ‘Google Mail’ klikken om toegang te krijgen tot je 

mailbox. Ook kun je naar www.tilburguniversity.edu/cloud/mail gaan om toegang te krijgen tot je 

mailbox. Deze mailbox is een Google Mailbox. Als je de eerste keer inlogt, verschijnt er een scherm 

met de vraag om de ‘Google terms of Service’ te accepteren. Als je meer wilt weten over de samen-

werking tussen Google en TiU, kun je meer informatie vinden via de volgende link: 

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/ict/google-apps/.

Google Apps
Studenten aan Tilburg University hebben naast toegang tot Google Mailbox ook toegang tot 

Google Calendar, Google Docs en Google Sites. 

Om in te loggen in je Google Apps @ Tilburg University account kun je gebruik maken van de 

volgende links:

Google mailbox: www.tilburguniversity.edu/cloud/mail

Google Calendar: www.tilburguniversity.edu/cloud/calendar

Google Docs: www.tilburguniversity.edu/cloud/docs

Google Sites: www.tilburguniversity.edu/cloud/sites

Osiris rooster invoegen met Google Calendar:

Het rooster op Canvas kan je invoegen in je Gmail agenda. Om dit te doen moet je eerst naar 

Rooster gaan. Vervolgens zie je rechtsboven een icoontje met twee pijltjes, klik hier op en ga voor 

de optie: “Google Calender”. Volg vervolgens de stappen om het aan je persoonlijke Gmail te kop-

pelen.

Universiteitsmail en eigen mail samenvoegen: 

Het is mogelijk om je universiteitsmail binnen te krijgen op jouw eigen mail account. Je gaat naar 

de instellingen van jouw universiteitsmail. Vervolgens klik je op ‘Doorsturen en POP/IMAP’. Dan 

kan je daar kiezen voor de optie: een kopie van een inkomend bericht doorsturen aan (en dan jouw 

eigen email invullen). Je kan er dan voor kiezen om een kopie in de mailbox van de universiteits-

mail te behouden. Vervolgens de wijzigingen opslaan. 

OSIRIS App
In de OSIRIS App kan je je studieresultaten inzien en je rooster raadplegen.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/mail
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/it/google-apps
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/mail
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/mail
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/calendar
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/calendar
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/docs
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/docs
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/sites
http://www.tilburguniversity.edu/cloud/sites
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1.3 Studieboeken en dictaten

Studieboeken kopen
Sommige boeken schaf je aan per vak, terwijl andere boeken, zoals handboeken voor statistiek je 

gehele studietijd meegaan. De vereiste literatuur staat vermeld in de OSIRIS Catalogus. Je kunt je 

boeken aanschaffen via de internetboekhandel ‘Study Store’. Als je lid bent van de faculteitsvereni-

ging Asset, kun je een korting tot 15 procent op je studieboeken ontvangen. Ook is er de mogelijk-

heid om (tweedehands) boeken te kopen bij www.bol.com. 

Dictaten kopen
Voor je studie heb je niet alleen boeken nodig, maar ook dictaten (ook wel ‘syllabi’ genoemd). Dit 

zijn bundels met artikelen of extra informatie die de docent in het college gebruikt. Dictaten kun je 

bestellen en ophalen bij de Dictatenverkoop van De Studio, powered by Canon (ingang tegenover 

security onderin de universiteitsbibliotheek). 

Boeken lenen
Studieboeken, papers, journals en andere wetenschappelijke artikelen kun je gratis lenen in de 

universiteitsbibliotheek. In een bibliotheekcursus leer je hoe je het beste informatiebestanden kunt 

vinden. Via Canvas of per mail krijg je meer informatie over de cursus. Meer informatie is te vinden 

door hier te klikken. 

1.4  Studiefaciliteiten

Studieplekken
Veel studenten bereiden zich voor op colleges en tentamens op een van de vele studieplekken op 

de campus zoals de universiteitsbibliotheek, het Montesquieu Learning Centre (MLC), het Goos-

sens Learning Centre (GLC) en de internetcafés in gebouw C (C187, boven de kantine), gebouw M, 

de eerste verdieping van gebouw G en in de Cube. 

Computerfaciliteiten
Op diverse locaties op de campus vind je computers met een directe internettoegang. Verder zijn 

er draadloze zones en plug-inaansluitingen voor laptops.

In de bibliotheek en de internetcafés op de universiteit vind je een groot aantal individuele en 

groepswerkplekken met een computer. Voor gebruik van een computer moet je inloggen met je U-

nummer en wachtwoord. Reserveren is aan te raden. Reserveren van een computer moet minimaal 

24 uur van tevoren worden gedaan. Je kan reserveren door op deze link te klikken.

 

Buiten de computers die je kunt reserveren zijn er ook computers waarbij reserveren niet mogelijk 

is. Deze computers bevinden zich in de universiteitsbibliotheek en de studenten hebben deze pc’s 

de naam ’earlybirds’ gegeven omdat die computers vaak gebruikt worden door de mensen die 

daarvoor extra vroeg op de universiteit zijn.

Raadpleegcomputers bevinden zich op verschillende plaatsen verspreid over de campus. Deze 

bieden toegang tot universitaire webpagina’s en een beperkt aantal externe websites. Inloggen is 

niet nodig.

Inloggen: 

•  Wi-Fi: met een laptop met Wi-Fi kun je nagenoeg overal op de campus toegang krijgen tot 

internet. Als je verbinding maakt met het netwerk ‘eduroam’ kom je in het inlogscherm. Jouw 

inlognaam is altijd je u-nummer gevolgd door @uvt.nl. Jouw wachtwoord is hetzelfde wacht-

woord dat je gebruikt om in te loggen op Canvas. Je kunt deze inlog ook gebruiken voor je mo-

biele telefoon, iPad, etc. Je dient eens in de zoveel tijd je wachtwoord te veranderen, elke keer 

nadat je een wachtwoord wijziging hebt doorgevoerd, dien je ook weer opnieuw in te loggen op 

eduroam.

•  Computer: om op een computer op campus in te loggen gebruik je jouw u-nummer als gebrui-

kersnaam. Jouw wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord voor Canvas. 

Locatie Stilteruimte Computers  
aanwezig 

Eten en drinken toegestaan 
(uitgezonderd water)

Bibliotheek niveau 0 Ja Beperkt Nee

Bibliotheek niveau 1 Nee Ja Nee

Bibliotheek niveau 2 Ja Ja Nee

Gebouw C, C187 Nee Ja Ja

‘De bunker’ gebouw C Ja Nee Nee

Gebouw P Nee Ja Ja

Eerste verdieping gebouw G Nee Ja Nee

Gebouw M Nee Ja Ja

Gebouw S Ja Nee Nee

Gebouw D Nee Ja Ja

Cube Nee Ja Nee

University Card 
Met de University Card kun je je legitimeren op Tilburg University, onder andere tijdens tentamens. 

Ook kan je deze kaart gebruiken voor het verkrijgen van toegang tot gebouwen, voor het lenen van 

boeken uit de bibliotheek en om gebruik te kunnen maken van printfaciliteiten. Ook kun je de kaart 

gebruiken om aan je e-wallet te koppelen, waarmee je kunt betalen bij de printers en vending ma-

https://www.studystore.nl/c/boeken-kopen
http://www.bol.com
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/universiteitsbibliotheek/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/it/


1514

chines. Op deze kaart staan je foto, naam, SNR en kaartnummer. Je kunt de University Card online 

aanvragen via deze link. Als je hebt ingelogd met je Tilburg University username en password kun 

je een duidelijke pasfoto voor je kaart uploaden en de kaart bestellen. Je kan deze kaart dan binnen 

2 weken afhalen bij de Student Desk in gebouw A. 

Let op: voor toegang tot de universiteitsbibliotheek (Library) MOET je je University Card bij je heb-

ben. 

Printen en kopiëren
Op de campus zijn meerdere multifunctionele printers (MFP) beschikbaar. Hiermee kun je printen, 

kopiëren en scannen. Je kan een printopdracht vanaf een studentenwerkplek of vanaf je eigen lap-

top/notebook versturen. Je meldt je aan bij de printers met je Tilburg University card; de kaartlezer 

is ingebouwd in de printer. De printers zijn voorzien van een duidelijke instructiesticker op de 

bovenkant, zodat je snel aan de slag kunt. Meer informatie kan je hier vinden. 

Ga naar de dichtstbijzijnde MFP en bied je pas aan. Wanneer een onbekende pas wordt aange-

boden dien je deze eerst te koppelen aan je eigen username (volg hiervoor de instructies op het 

scherm). Je kan per account één kaart koppelen. Wanneer de kaart gekoppeld is kun je aan de slag. 

Vergeet niet uit te loggen wanneer je klaar bent bij de printer. Voor printen moet je op je compu-

ter de printoptie aanklikken binnen het programma waar je in werkt. Vervolgens moet je de juiste 

printer kiezen. Je opdracht wordt volgens de standaardinstellingen verstuurd. Wil je de instellingen 

van de printopdracht aanpassen? Kies dan voor properties (in het print menu). Ga vervolgens naar 

een willekeurige MFP en bied je pas aan. Selecteer de opdracht die je wilt printen op het display 

van de printer en druk op ‘print+verwijder’. Nadat de printopdracht is afgerond, zal de printer het 

verschuldigde bedrag afschrijven van je tegoed. Als het saldo onvoldoende is, kun je niet meer 

printen tot je betaald hebt. Voor zwart-wit betaal je 0,05 euro per kantje en voor kleur betaal je 0,10 

euro per kantje. 

Je kunt op de campus ook kopiëren. Ga dan naar een van de MFP’s, houd de TiU-pas tegen de sen-

sor op de printer, selecteer de juiste instellingen en klik op de starttoets om het kopiëren te starten.

Ga ook voor scannen naar een van de MFP’s, houd je TiU-pas tegen de sensor op de printer, plaats 

het document op de glasplaat en kies de optie ‘’verzenden naar mezelf ’’ of ‘’nieuwe bestemming’’ 

(als je de scan naar een ander e-mailadres wilt sturen). Druk op de starttoets als het groene lichtje 

brandt om het scannen te starten. Als het scannen klaar is, klik op ‘’Start verzenden’’ en je scan zal 

naar je gekozen email worden gestuurd.

Via het printportaal kun je je tegoed opwaarderen, bijvoorbeeld met iDEAL. Ga hiervoor naar het 

tabblad ‘Tegoed’ en kies het bedrag dat je op je kaart wil zetten. Je kunt er hier ook kiezen voor au-

tomatisch opwaarderen, zodat je altijd voldoende printtegoed hebt. Bovendien kun je je resterende 

printtegoed terugvragen via ‘Terugbetalen’.

Openingstijden
Op de campus heeft ieder gebouw zijn eigen openingstijden. Hieronder vind je een overzicht van 

welk gebouw wanneer open is. 

Bibliotheek

De bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 24.00 uur en op zaterdag 

en zondag van 10.00 tot 24.00 uur. Op feestdagen is de bibliotheek geopend met beperkte ope-

ningstijden* of gesloten**.

De actuele openingstijden en dagen dat de universiteit gesloten is kun je hier vinden.

Montesquieu Learning Centre (MLC)

Het Montesquieu Learning Centre is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 

uur en gesloten op dagen dat Tilburg University gesloten is**.

Goossens Learning Centre (GLC)

Het Goossens Learning Centre is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.30 uur 

en gesloten op dagen dat Tilburg University gesloten is**.

Internetcafés

De internetcafés in de gebouwen Cobbenhagen, Prisma en Dante zijn geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 8.00 tot 22.30 uur en gesloten op dagen dat Tilburg University gesloten is**.

Cube

Cube is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.30 uur en gesloten op dagen dat 

Tilburg University gesloten is**.

*)  Beperkte assistentie en advies bij het zoeken van informatie

**) Zie de academische jaarkalender 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/administratie/university-card/
http://tiu.mycampusprint.nl
https://tiu.mycampusprint.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/universiteitsbibliotheek/over-de-universiteitsbibliotheek/openingstijden
https://www.tilburguniversity.edu/students/studying/lectures/calendar
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2 
TOETSEN EN TENTAMENS
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Toetsen, (her)tentamens en studieresultaten
De meeste tentamens zijn schriftelijk en worden aan het einde van het semester afgenomen. Daar-

naast zijn er ook groepsopdrachten, individuele opdrachten, scripties en midterms (tussentoets). 

Normaliter heeft ieder vak twee tentamenmogelijkheden per jaar: één tentamen en één hertenta-

men. Bij de meeste vakken telt het hoogste cijfer als je deelneemt aan beide tentamens. Indien het 

laatste cijfer telt, wordt dit aangegeven in de OER. Een vak waarop al een voldoende is behaald, 

mag maar één keer herkanst worden.

In de meeste gevallen zijn de tentamenperiodes in december/januari en in mei/juni. In die perio-

des, van gemiddeld twee à drie weken, moet je voor ieder vak een tentamen maken. Tijdens dit ten-

tamen wordt in één keer alle stof getoetst die in de dertien weken daarvoor behandeld is. Daarom 

is het belangrijk dat je tijdens het semester de stof bestudeert en colleges goed bijhoudt. 

Op de universiteit moet je voor alle vakken een voldoende halen, dat wil zeggen een 5.5 of hoger. 

Je kunt een onvoldoende voor een vak dus niet compenseren met een goed cijfer voor een ander 

vak. Het is daarom verstandig ieder tentamen goed voor te bereiden. Uitstelgedrag kan vervelende 

gevolgen hebben voor je studievoortgang en het bindend studieadvies (BSA, zie paragraaf 3.2). 

Tentamenuitslag 
De correctietijd van schriftelijke tentamens bedraagt formeel vijftien werkdagen. Binnen deze peri-

ode levert de docent de cijfers in bij de studentenadministratie. Daar worden de cijfers vaak nog op 

dezelfde dag verwerkt. Overigens maken veel docenten de voorlopige tentamenresultaten al enkele 

dagen na het tentamen openbaar. 

De correctietijd van schriftelijke tentamens bedraagt formeel vijftien werkdagen. Binnen deze peri-

ode levert de docent de cijfers in bij de studentenadministratie. Daar worden de cijfers vaak nog op 

dezelfde dag verwerkt. Overigens maken veel docenten de voorlopige tentamenresultaten al enkele 

dagen na het tentamen openbaar. 

Tevens heeft iedere student na bekendmaking van de tentamenresultaten recht op een inzagemo-

ment. De datum, het tijdstip, en de vorm van inzage worden door de vak docent bepaald. 

De uitslag van een tentamen is een beslissing van de Examencommissie. Als je het oneens bent 

met deze beslissing, kun je daartegen beroep aantekenen bij het universitaire College van Beroep 

voor de Examens. Meer informatie hierover kan je hier vinden.

Wat gebeurt er als ik een tentamen niet haal na de hertentamens? 
In het volgende academisch jaar zal je het tentamen moeten herkansen. In het eerste jaar dien je 

minimaal 42 ECTS van de 60 ECTS te behalen, het bindend studieadvies (BSA), om überhaupt de 

studie te mogen vervolgen. (Lees ook goed paragraaf 3.2.). 

Extra herkansing bij bijzondere omstandigheden 
Bij sommige bijzondere omstandigheden krijg je onder bepaalde voorwaarden een extra her-

kansing of worden de bijzondere omstandigheden meegenomen bij de bepaling van je BSA. De 

Examencommissie beslist daarover. Van deze bijzondere omstandigheid dien je een schriftelijk 

bewijs te kunnen overhandigen bij de studentendecaan. Je melding van bijzondere omstandighe-

den dienen altijd zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk twee maanden na het ontstaan er van) gemeld 

te worden bij de studentendecaan. Verzoeken bij de Examencommissie worden alleen overwogen 

wanneer er een melding van omstandigheden ligt bij de studentendecaan. 

Fraude en plagiaat 
Frauderen bij tentamens, examens, werkstukken en scripties is strikt verboden. Wie fraudeert, 

overtreedt bovendien de regels van de universiteit en de wet. Fraude schaadt daarbij niet alleen 

de pleger, maar ook de reputatie van de universiteit. Redenen genoeg voor de universiteit om bij 

geconstateerde fraude streng op te treden. De ergste straf die opgelegd kan worden bij fraude is 

uitsluiting van tentamens voor een geheel academisch jaar. Het gebruik van een mobiele telefoon 

tijdens het tentamen wordt ook gezien als plagiaat en is dan ook ten strengste verboden. Mobiele 

telefoons moeten daarom tijdens een tentamen ook altijd uitstaan en weggestopt worden net als 

smartwatches. Berg daarom altijd je telefoon en horloge op in jouw jas of tas. 

Om fraude te voorkomen dien je je te kunnen legitimeren met je persoonlijke Tilburg University 

pas (zie hoofdstuk 1.4).

Meer informatie over fraude en plagiaat kan je vinden via deze link. 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/examencommissie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/fraude
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Het is van groot belang inzicht te hebben in het aantal vakken dat je al hebt behaald en welke vak-

ken je nog moet behalen om je diploma te behalen. Je studievoortgang kun je bekijken via OSIRIS 

Student.

3.1 Zoek je begeleiding? 

Op de universiteit kun je op verschillende manieren begeleiding zoeken: 

Onderwijscoördinator
Vallen je studieresultaten tegen? Of heb je vragen over je studie? Maak dan een afspraak met de 

onderwijscoördinator. De studentendecaan is hiervoor minder geschikt; die informeert je en geeft 

je advies wanneer er speciale omstandigheden optreden.

Iedere opleiding heeft een onderwijscoördinator. Je kunt bij je onderwijscoördinator terecht voor 

advies over je studievoortgang, keuzevakken en specialisaties, aanpassingen van de planning, hulp 

bij planning en studie, dyslexie, wat te doen bij het missen van colleges of tentamens bij ziekte, 

twijfels over de studie, persoonlijke problemen en extra-curriculaire activiteiten. Ook als je een 

chronische ziekte of een handicap hebt, is het raadzaam zo snel mogelijk contact op te nemen met 

een onderwijscoördinator (maar meld dit ook bij de studentendecaan!). 

Examencommissie
De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn vastgelegd in de ‘Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek’ (WHW) en in het facultaire Onderwijs- en Examenre-

glement (OER) en in de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie. De Examencommissie is 

verantwoordelijk voor de organisatie en coördinatie bij het afnemen van tentamens. 

Studentendecaan
Heb je te maken met studie-vertragende omstandigheden (zoals langdurige ziekte, zwangerschap, 

functiestoornissen of bijzondere familieomstandigheden)? Deze kun je het best melden bij de stu-

dentendecaan. Doe dit uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan ervan. De studentendecaan 

kan adviseren, bemiddelen en/of doorverwijzen naar andere hulp- of dienstverleners of instanties. 

De studentendecaan brengt ook advies uit aan de Examencommissie, bijvoorbeeld voor uitstel van 

het BSA of een extra herkansing van een tentamen. Er kan alleen een advies worden uitgebracht, 

als je binnen twee maanden je persoonlijke omstandigheden hebt gemeld. Voor advies over het 

BSA geldt bovendien dat je dit vóór 1 juli moet hebben gemeld. Je kunt een afspraak met de stu-

dentendecaan maken via de Student Desk of een mail met je vraag sturen naar 

studentendecaan@tilburguniversity.edu

Topsportcoördinator
Beoefen je naast je studie een vorm van topsport? Meld je dan vroegtijdig bij de topsportcoördi-

nator. Tilburg University biedt namelijk diverse faciliteiten om je te ondersteunen in de combinatie 

topsport en studie. Je kunt contact opnemen via topsport@tilburguniversity.edu

Studiekeuze- en loopbaanadvies
Twijfel je over je keuze, of vraag je je af welke masterkeuze goed aansluit bij je wensen voor je toe-

komstige baan? Hier kunnen de studiekeuze- en loopbaanadviseurs je op verschillende manieren 

in begeleiden: 

•  Trainingen en workshops: interactief en praktisch, in kleine groepen en met veel persoonlijke 

begeleiding.

•  Spreekuren: zowel voor een snelle check van je CV en sollicitatiebrief, als allerhande andere 

vragen veel rondom het sollicitatieproces 

•  Individuele gesprekken 

Wanneer je op ASK TiSEM niet je antwoord kunt vinden, kun je via de contactbuttons onder iedere 

vraag direct je vraag sturen. Je vraag komt dan meteen bij de juiste persoon (zoals bijv. je onder-

wijscoördinator) terecht en je ontvangt spoedig antwoord. Je kunt ook een afspraak maken voor 

meer complexe vragen met je onderwijscoördinator. Zie ook hiervoor Ask TiSEM voor het afspra-

kensysteem. 

3.2 Bindend studieadvies

Hieronder geven we je algemene informatie over het bindend studieadvies (BSA) en over het 

preadvies na de tussentoetsen in het eerste semester. Deze informatie is alleen van toepassing op 

eerstejaars bachelor-studenten. 

Wat is het BSA?
Aan het eind van je eerste studiejaar (september 2019 tot en met augustus 2020) ontvangen alle 

eerstejaars bachelor-studenten een BSA. Dit advies is gebaseerd op de studieresultaten van je eer-

ste studiejaar en bepaalt of je in het volgende collegejaar (2020-2021) met je studie mag doorgaan. 

Het BSA wordt alleen gegeven in het eerste jaar van je studie. Hier kun je meer informatie vinden.

Vrijstellingen voor vakken in het eerste jaar (of overeenkomende vakken die je in een eerdere studie 

in Tilburg hebt behaald) tellen niet mee voor het te behalen aantal ECTS voor het BSA. Heb je 

vrijstelling voor vakken? Dan moet je voor een positief BSA minimaal 70 procent behalen van het 

resterende aantal ECTS van het programma van het eerste jaar. Bij het bepalen van het aantal te 

behalen ECTS wordt de norm op hele ECTS naar boven afgerond.  

mailto:studentendecaan@tilburguniversity.edu
mailto:topsport@tilburguniversity.edu.
https://www.tilburguniversity.edu/students/studying/study-progress/bsa
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Bijvoorbeeld: 12 ECTS aan vrijstelling betekent dat je 70% * (60 - 12) moet behalen, oftewel 33,6. 

Naar boven afgerond is dit 36 ECTS (zes vakken van 6 ECTS).    

Positief studieadvies

Een positief BSA ontvang je in je eerste studiejaar als je minimaal 70% van de ECTS hebt behaald 

voor de verplichte (keuze)vakken van je eerste studiejaar. Met dit aantal behaalde ECTS mag je je 

opleiding gewoon voortzetten. 

Negatief studieadvies

Een negatief BSA ontvang je indien je minder dan 70% van de ECTS hebt behaald in je eerste 

studiejaar. Dit advies is bindend, wat inhoudt dat je je opleiding niet mag voorzetten. Het is ge-

durende de drie navolgende collegejaren niet mogelijk je opnieuw voor de gekozen opleiding in te 

schrijven. Dit geldt ook voor de opleidingen die een nagenoeg identiek eerste jaar kennen: Bedrijfs-

economie, Fiscale economie, en Economie & Bedrijfseconomie, International Business Administra-

tion. Heb je voor een van deze vier opleidingen een negatief BSA? Dan mag je de drie navolgende 

jaren ook niet starten in een van deze andere opleidingen. Je mag je wel voor andere opleidingen 

binnen de faculteit of universiteit inschrijven. 

Preadvies: een voorlopig BSA

In januari ontvang je een brief met daarin een preadvies (een ‘voorlopig BSA’), gebaseerd op je 

studievoortgang na de eerste tussentoetsen of tentamens. Dit is weliswaar geen wettelijk bindend 

advies, maar wel een eerste waarschuwing in geval van onvoldoende studievoortgang. Het voorlo-

pige BSA wordt gebaseerd op de resultaten van het eerste semester:  

Aantal ETC na het eerste semester Uitslag

Uitslag >24 ECTs Voldoende

<23 ECTs Onvoldoende

Presteer je ‘Voldoende’? Dan is er geen directe reden tot ongerustheid. Wel zal de studie in de loop 

van de tijd meer van je gaan vragen, zo leert de ervaring, dus blijf alert. Probeer het optimale resultaat 

van 60 ECTS te bereiken, want zelfs 42 ECTS houdt al een achterstand van vier à vijf maanden in.

Presteer je ‘Onvoldoende’? Dan is er reden om ongerust te worden. Onderzoek wijst uit dat van de 

studenten die een negatief preadvies ontvangen, ongeveer 75 procent aan het eind van het colle-

gejaar een negatief BSA krijgt. Zie paragraaf 3.2 en 3.4 wat je kunt doen in het geval je een negatief 

BSA krijgt.

Alternatief advies

Bij bepaalde omstandigheden kan, nadat de Studentendecaan je situatie heeft beoordeeld, een 

alternatief advies worden gegeven. Indien je in een situatie terecht komt zonder eigen toedoen en 

deze een negatief effect kan hebben op je studie, dan dien je deze situatie zo snel mogelijk, maar in 

ieder geval binnen twee maanden na het ontstaan ervan en VOOR 1 juli, te melden bij de studen-

tendecaan. 

Let op: Het is niet mogelijk achteraf bijzondere omstandigheden te melden.  

3.3 Verhogen van je studierendement

Veel studenten hebben moeite met bepaalde probleemvakken (‘struikelvakken’), zoals Statistiek, 

Wiskunde, Micro-economie en Macro-economie. Vaak blijkt dat studenten dergelijke vakken met 

wat extra ondersteuning toch kunnen halen. MAK Mentorship System biedt deze hulp aan in de 

vorm van tutorships en private coaching. 

MAK Study Support 
Als aanvulling op het reguliere studieprogramma heb je als eerstejaarsstudent de mogelijkheid 

om in groepsverband ‘tutorships’ te volgen in probleemvakken. De begeleiding wordt verzorgd 

door een ouderejaarsstudent, die dit vak met minimaal een 8 heeft afgerond. Tijdens de tutor-

ships wordt de theorie besproken, (extra opdrachten) behandeld en oude tentamens besproken. 

De lessen starten op verschillende momenten in het semester. Meer informatie over welke vakken 

aangeboden worden, wanneer de lessen plaatsvinden, wat de prijs is en wie het geeft vind je 

via www.maktilburg.nl

Private coaching 

Heb je moeite met een bepaald vak en wil je graag meer individuele en flexibele begeleiding? Dan 

kun je Private coaching volgen. Hierbij word je gekoppeld aan een persoonlijke coach. Met hem of 

haar kun je samen een planning maken en bekijken hoe vaak en waar je wilt afspreken. Je kunt je 

hiervoor aanmelden via de website van MAK. 

PASS Mentoring

Alle Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) studenten doorlopen het PASS 

Mentoring programma. Dit programma is gefocust op persoonlijke ontwikkeling en integratie 

van studenten. Als student wordt je gestimuleerd zoveel mogelijk uit jezelf te halen en leer je o.a. 

doelen stellen! In het PASS Mentoring programma vallen een aantal activiteiten, zoals een lunch en 

een campus festival.

http://www.maktilburg.nl
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Studietips
Voor de meeste studenten geldt dat ze hun studiehouding- en vaardigheden moeten aanpassen 

zodra ze met de universiteit starten. Doe dit meteen, dan loop je geen achterstand op! Hieronder 

staan een aantal studietips die je hiermee kunnen helpen.

•  Wissel je activiteiten af: lezen, opdrachten maken, herhalen en samenvatten. Bezig zijn met 

diverse activiteiten maakt studeren leuker en helpt bij het behouden van je concentratie. Neem 

regelmatig een korte pauze: 40 tot 60 minuten achter elkaar studeren is het maximum voor de 

meeste studenten om nog effectief informatie op te slaan. 

•  Zorg ervoor dat je genoeg tijd hebt om te herhalen wat je hebt geleerd. Het is beter om een 

deel van de stof dagelijks te herhalen dan de gehele stof in één keer te leren. Sommige zaken 

moet je onthouden, zoals bepaalde formules. Doe dit nooit langer dan een half uur achter 

elkaar, je zult dan namelijk ‘vol’ zitten.  

•  Als je klaar bent met een deel van de stof, kun je proberen om een tentamenvraag uit een oud 

tentamen of oefening te maken om te zien of je het echt begrepen hebt. Het bespaart je een 

hoop tijd tijdens het tentamen als je weet hoe de opdrachten in elkaar steken en hoe je ze aan 

moet aanpakken.  

•  Houd je stof vanaf de eerste dag goed bij voor ieder vak. Stel het niet uit. Op de middelbare 

school was dit wellicht niet nodig, maar je zult op een universiteit merken dat het niveau en 

tempo dermate hoog liggen dat je wel moet. Op de website van de studenten psycholoog staan 

meer handige studie tips. 

3.4 Studievoortgang hbo premasters TiSEM

• Er is een procedure met bepaalde eisen met betrekking tot de studievoortgang van hbo premas-

ters. Hier kan je meer informatie vinden over de studievoortgang voor pre-masters. 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentenpsycholoog/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/premasters
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4.1 Studeren in het buitenland

Het is mogelijk om een periode te studeren aan een universiteit in het buitenland als uitwisselings-

student. Studeren in het buitenland biedt je een unieke kans om andere mensen van over de hele 

wereld te leren kennen en je interculturele communicatievaardigheden te ontwikkelen. Zie je een 

internationale carrière wel zitten, dan zijn deze vaardigheden van groot belang!

Bij een aantal studies is het programma zo ingericht dat je in het eerste semester van het derde 

jaar de mogelijkheid hebt om keuzevakken te volgen (in Tilburg of in het buitenland). Op die ma-

nier kun je zonder studievertraging in het buitenland studeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de 

programma’s van International Business Administration, Bedrijfseconomie, Economics, en Econo-

mie & Bedrijfseconomie. Is er geen ruimte voor een uitwisseling in je studieprogramma? Ook dan 

kun je een periode naar het buitenland. Houd er dan wel rekening mee dat je studievertraging op 

kunt lopen. Het is in dat geval verstandig om dit eerst met je programmacoördinator te bespreken. 

Heb je vragen over de uitwisselingsmogelijkheden? Maak dan een afspraak met de afdeling TiSEM 

Exchange Office via de onderwijsbalie. Meer informatie kun je hier vinden en je kunt altijd mailen 

naar studyabroad@tilburguniversity.edu

4.2 Stages

Stages zijn een goed middel om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt een stage vaak com-

bineren met je bachelor- of masterscriptie, waarbij je onderzoek verricht binnen het desbetreffende 

bedrijf. De onderstaande organisaties kunnen je helpen om een stage te vinden, zowel tijdens je 

bachelor als master.

Student Career Services
Stages zijn een goed middel om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kunt een stage vaak com-

bineren met je bachelor- of masterscriptie, waarbij je onderzoek verricht binnen het desbetreffende 

bedrijf. De onderstaande organisaties kunnen je helpen om een stage te vinden, zowel tijdens je 

bachelor als master.

AIESEC
AIESEC is het grootste internationale platform voor studenten waarbinnen je je talenten kunt ont-

dekken en ontwikkelen. Centraal in de organisatie is het internationale netwerk. Via het netwerk van 

AIESEC ontdekken jaarlijks 20.000 studenten hoe het is om te leven en te werken in het buiten-

land. Meer informatie over AIESEC kun je hier vinden.

UniPartners
UniPartners Tilburg is een non-profit academisch adviesbureau dat verbonden is aan Tilburg Uni-

versity. De doelstelling van UniPartners is gemotiveerde ouderejaarsstudenten kansen bieden door 

via projecten studie gerelateerde werkervaring op te doen en academische kennis toegankelijk te 

maken voor het bedrijfsleven. Meer informatie over UniPartners kun je hier vinden. 

Integrand
Integrand is een nationale non-profitorganisatie die bemiddelt tussen academische studenten en 

bedrijven en overheid voor stages en werkopdrachten. Met een database van 40.000 bedrijven en 

12.000 studenten is Integrand de grootste bemiddelaar voor academische studenten die graag 

praktijkervaring willen opdoen. Meer informatie kun je hier vinden.

Tilburg University Career Portal
De Career Portal is de digitale marktplaats van Tilburg University voor stageplaatsen, afstudeer-

onderzoeken, werkopdrachten of (bij)banen. Bedrijven en instellingen kunnen hier advertenties 

plaatsen of cv’s van studenten doornemen. Het gebruik van de Career Portal is gratis. Hier kan je 

meer informatie vinden. 

Hiernaast heb je als derdejaars Bedrijfseconomie student ook de mogelijkheid om een stage te vol-

gen als onderdeel van je bachelor. In het eerste semester van het derde academische jaar zul je dan 

de mogelijkheid hebben om te ontdekken hoe het werkende leven eruit ziet. Deze stage combineer 

je met een minor aan TiSEM. Hier kan je meer informatie vinden, of vraag naar de mogelijkheden 

bij je studiecoördinator.

4.3 Excellentie

Voor studenten die uitdagingen zoeken in hun studie biedt de universiteit diverse extra-curriculaire 

excellentieprogramma’s aan. In dit hoofdstuk lees je welke dat zijn.

Tilburg University Honors Program
Het universiteit brede Honors Program stimuleert ambitieuze bachelor studenten zich naast hun regu-

liere studieprogramma te verdiepen in verschillende kenmerkende aspecten van andere universitaire 

studies. Om het Honors Program te kunnen volgen, moet je al je eerstejaarsvakken hebben gehaald 

met gemiddeld een 7 en over een goede motivatie beschikken. Het programma bestaat uit één extra 

vak per semester; in totaal zal je vier extra vakken volgen. Je kunt kiezen tussen negen verschillende 

vakken. Nadat de studenten het twee jaar durende programma hebben afgerond, krijgen zij een Ho-

nors Certificaat dat bij het bachelorsdiploma wordt overhandigd. Hier kun je meer informatie vinden. 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/buitenland
mailto:studyabroad@tilburguniversity.edu
https://www.aiesec.nl/offices/tilburg/
https://www.unipartners.nl/consultancy-bijbaan-studenten/vestigingen/tilburg/
https://www.integrand.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services/career-portal
https://osiris.uvt.nl/osiris_student_tiuprd/OnderwijsZoekCursus.do
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/aanvullend-onderwijs/honorsprogram
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/verbreding/honorsprogram/
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Tilburg University Outreaching Program 
Het universiteit brede Outreaching Program is toegankelijk voor excellerende bachelor studenten. 

Binnen het programma staat maatschappelijke excellentie centraal. Je wordt uitgedaagd om weten-

schappelijke kennis toe te passen op maatschappelijke thema’s en problemen, om internationale 

ervaring op te doen en om je voor te bereiden op een maatschappelijk betrokken topcarrière. Bekijk 

de onderstaande website voor de voorwaarden van deelname. Hier kun je meer informatie vinden.

  

CentER Honors Program
Het CentER Honors Program is een programma voor excellente derdejaars bachelor- en masterstu-

denten van TiSEM. Het programma bestaat uit acht blokken van elk twee interactieve colleges per 

week. Elk blok is gewijd aan een van de onderzoeksgebieden van TiSEM. De nadruk ligt op het ontwik-

kelen van wetenschappelijke interesses en vaardigheden. Het CentER Honors Program is een extra-

curriculair programma. Rond je dit programma succesvol af, dan verdien je een certificaat en daar-

naast 7 tot 11 ECTS. Dat laatste hangt af van het aantal gevolgde colleges. De selectie voor het CentER 

Honors Program vindt plaats op basis van cijfers en motivatie. Hier kan je meer informatie vinden.

Tilburg University Excellence Scholarship
Het Excellence Scholarship is een beurs waarmee excellente studenten een masteropleiding in het 

buitenland of een researchmaster aan Tilburg University kunnen volgen. Studenten die hiervoor in 

aanmerking komen, zijn studenten die een volledige bacheloropleiding (dus zonder vrijstellingen) 

nominaal afronden met gemiddeld een 8,5 of hoger. Meer informatie is hier te vinden. 

4.4 Ondernemerschap

De universiteit vindt het belangrijk dat haar studenten ondernemend zijn. Daarom wordt zelfstan-

dig ondernemerschap op verschillende manieren gestimuleerd. De volgende organisaties kunnen 

je helpen, als je een eigen onderneming wilt opzetten.

Starterslift
Starterslift ondersteunt studenten van de universiteit die een kansrijk idee hebben voor een eigen 

bedrijf. De projectmanagers van Starterslift hebben zelf ervaring in ondernemen en dragen actief 

bij aan het slagen van jouw plannen. In overleg bepaal je welke middelen je nodig hebt, bijvoor-

beeld voor je product, de markt of je onderneming. Van huisvesting tot financiering: Starterslift is 

van alle markten thuis. Hier kun je meer informatie vinden. 

Brabant Center of Entrepreneurship
Het BCE bevordert het ondernemerschap binnen TU Eindhoven en Tilburg University. Het doel is om 

studenten en medewerkers klaar te stomen voor het ondernemersvak, zodat zij met een creatieve 

en vooruitstrevende blik de (internationale) markt kunnen veroveren. Hier kun je meer informatie 

vinden. 

Academic Business Club
De Academic Business Club (ABC) is een netwerkplatform voor jonge, enthousiaste en onderne-

mende studenten die het leuk vinden elkaar op te zoeken en (bedrijfs-)ideeën te delen. Via ABC kun 

je in contact komen met andere ondernemers en leren van hun visie, ideeën en ervaringen. Je kunt  

hier meer informatie vinden. 

4.5 Medezeggenschap

Wil je invloed hebben op het beleid van de universiteit of de faculteit? Geef je dan op voor een 

klankbordgroep of opleidingscommissie, of stel je verkiesbaar voor een medezeggenschapsorgaan. 

Klankbordgroepen
Iedere jaargang van elke opleiding aan TiSEM kent een eigen klankbordgroep. De opleidingen met 

een identiek eerste jaar hebben een gezamenlijke groep. Een klankbordgroep bestaat uit studenten 

die periodiek bij elkaar komen. In deze vergaderingen evalueren de studenten de vakken. De pro-

grammadirecteur bespreekt dit vervolgens met de betrokken docenten en vakcoördinatoren. Wil je 

deelnemen aan de klankbordgroep van jouw opleiding en jaargang? Neem dan contact op met de 

programmadirecteur van jouw opleiding. Hier kan je meer informatie vinden.

Opleidingscommissies
Opleidingscommissies monitoren de kwaliteit van het onderwijs, controleren de plannen en acti-

viteiten van de programma directeuren en kunnen de vice-decaan onderwijs advies geven. Ook ad-

viseren zij de faculteitsraad over de onderwijs- en examenregelingen. In dit proces is de input van 

studenten van vitaal belang. Mocht je interesse hebben, dan kan je hier meer informatie vinden. 

Faculteitsraad
De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan binnen de faculteit. De faculteitsraad behartigt de 

visies en de belangen van de studenten en het personeel op het gebied van onderwijs, onderzoek, 

strategie en financiën. Bij TiSEM worden studenten vertegenwoordigd door ECCO. Hier kun je meer 

informatie vinden over de faculteitsraad. 

Universiteitsraad
De universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van Tilburg University. De universi-

teitsraad overlegt met het College van Bestuur en heeft daarbij een aantal belangrijke instemmings- 

en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur en begroting. De 

studentleden zijn verenigd in drie partijen: SAM, FRONT, en de Student Democrats.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/aanvullend-onderwijs/outreaching
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/econometrie-en-operationele-research/haal-meer-uit-je-studie/talentprogrammas
https://www.tilburguniversity.edu/students/studying/lectures/abroad/international-exchange/scholarships
https://www.tilburguniversity.edu/students/career/entrepreneurship/being-entrepreneur
https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tce
http://www.academicbusinessclub.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studentenleven/medezeggenschap/economics-management/klankbordgroepen
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studentenleven/medezeggenschap/opleidingscommissie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studentenleven/medezeggenschap/faculteitsraden
http://www.fractiesam.nl
http://www.fractiefront.nl
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4.6 Actief worden

Wil je graag meedoen aan activiteiten buiten je studie, dan kan je er voor kiezen om lid te worden 

van een vereniging of organisatie. Door actief lid te worden en daarmee bij te dragen aan activitei-

ten en organisaties, leer je veel mensen kennen en doe je veel ervaring op (welke in veel gevallen 

ook voor je CV en persoonlijke ontwikkeling van grote toegevoegde waarde kan zijn!). Kijk voor 

meer informatie op de volgende website.

MAK Mentorship System

PASS Mentoring Progam

Alle Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) studenten doorlopen het PASS Men-

toring programma. Dit programma focust op persoonlijke ontwikkeling en integratie van studen-

ten. Als student word je gestimuleerd om zoveel mogelijk uit jezelf te halen en leer je o.a. om te 

plannen en te focussen op ontwikkeling.  Het PASS Mentoring programma bestaat uit formele en 

informele activiteiten, zoals een lunch, een symposium en een eindejaar activiteit. 

Tijdens het eerste collegejaar zit elke student in een mentorgroep die wordt begeleid door twee 

mentoren. Deze mentoren zijn ouderejaarsstudenten en zullen je helpen bij alle vragen die je hebt 

tijdens je eerste jaar aan Tilburg University! Het programma is gekoppeld aan het Skills-vak waarbij 

je diverse soft-skills ontwikkelt en is dus verplicht voor alle eerstejaars studenten.

MAK Introduction Day

De MAK Introductie Dag is de officiële start van het PASS Mentoring programma. Deze dag vindt 

plaats op 19 augustus 2019. Tijdens deze dag leer jij jouw mentorgroep kennen door middel van 

een quiz en een aantal leuke spellen. Daarnaast leer je TiSEM op een informele manier kennen! 

Kick-off Day

De eerste dag van je collegejaar vindt de verplichte Kick-Off Day plaats. Deze dag is noodzakelijk 

voor alle nieuwe studenten aan de faculteit TiSEM. Deze dag voorziet je van alle nuttige informatie 

die je moet hebben om een goede start te hebben aan Tilburg University. Tijdens deze dag zal er 

een foodtruck lunch zijn, waar je onder het genot van muziek, een hapje en een drankje lekker bij 

kunt kletsen met jouw mentorgroep! De dag zal eindigen met een loterij, waar je enorm leuke prij-

zen kunt winnen! Dit jaar vindt deze verplichte dag plaats voor alle eerstejaars Bachelor studenten 

op 26 augustus 2019.

http://wordactieftilburg.nl/
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Studieverenigingen

Asset

Asset is de studievereniging voor alle TiSEM studenten. De vereniging bedient de TiSEM studenten 

op zowel formeel als informeel gebied. Denk hierbij aan verscheidene carrière evenementen zodat 

studenten zich beter kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt en misschien zelfs hun toekomstige 

werkgever ontmoeten. Tegelijkertijd organiseert Asset sociale activiteiten om zo het contact tussen 

studenten te bevorderen. Daarnaast biedt de vereniging ook studieondersteuning in bijvoorbeeld 

de vorm van samenvattingen en boekenkorting.

Om elke student zo optimaal mogelijk te bedienen, is Asset onderverdeeld in 7 departementen. 

Elk departement vertegenwoordigt een of meerdere studierichtingen. Tevens heeft elk departement 

verschillende commissies waarbij je actief kan worden, om zo nog meer uit je studententijd te 

halen. 

Meer weten over Asset of een van haar departementen? Kijk gerust even op de website. 

http://www.asset-tilburg.nl
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T.F.V. De Smeetskring 

Als kersverse student aan Tilburg University is het handig als je een beetje wegwijs gemaakt wordt. 

Voor de fiscale student is daar T.F.V. ‘’De Smeetskring’’. Dit is de studievereniging voor studenten 

fiscale economie en fiscaal recht. Naast veel formele activiteiten (bedrijvendagen, Inhouse dagen, 

congressen, etc.) en informele activiteiten (borrels, cantussen en andere leuke dingen), staan ze 

ook op het gebied van je studie altijd voor je klaar! Zo verkopen ze samenvattingen met korting 

aan onze leden, en krijg je bij hen een gratis fiscale wettenbundel (altijd handig!), zodat je optimaal 

voorbereid dat ene lastige vak binnentikt! Kortom: Wil jij in contact komen met potentiele werkge-

vers, je medestudenten beter leren kennen en ondersteund worden bij het behalen van jouw fiscale 

studie? Dan is T.F.V. ‘’De Smeetskring’’ de studievereniging voor jou als fiscale student! Voor maar 

€ 10,- per jaar ligt dit allemaal binnen handbereik en hiermee heb je de fiscale wettenbundel die je 

anders moet kopen al terugverdiend. Voor al je vragen kun je de hele week bij het bestuur terecht 

op kamer E207/E208 of je kunt een kijkje op de website. 

Studentenverenigingen
Tilburg heeft vier grote studentenverenigingen: T.S.C. St. Olof, T.S.V. Plato, T.S.R. Vidar en I*ESN 

Tilburg. Tijdens TOP Week zul je wel al bekend geraakt zijn met deze verenigingen. 

T.S.C. St. Olof

Het Tilburgs Studenten Corps St. Olof is de oudste studentenvereniging van Tilburg. Sinds de 

oprichting in 1927 heeft de vereniging een rijke schare aan tradities ontwikkeld. Olof-leden kunnen 

zich tijdens hun lidmaatschap, naast 

T.S.V. Plato

De Tilburgse studentenvereniging Plato werd in 1987 opgericht door een groep studenten die 

de grote behoefte naar een niet-traditionele studentengezelligheidsvereniging eens goed wilden 

aanpakken. Door verenigingsliefde en een goed fatsoen besef van de leden is de sfeer op het pand 

ongedwongen en amicaal.

T.S.R. Vidar

De Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar is enerzijds een echte studentenvereniging met 

mooie activiteiten en hechte vriendengroepen, anderzijds wordt op Vidar op verschillende niveaus 

de roeisport bedreven. 

Internationale verenigingen

I*ESN Tilburg

I*ESN is de vierde, grote studentenvereniging binnen Tilburg en heeft als doel een platform te zijn 

voor zowel uitwisselingsstudenten en internationale voltijdstudenten, als ook voor Nederlandse 

studenten met interesse voor het internationale leven. I*ESN helpt internationale studenten te 

integreren in Tilburg en in Nederland, zowel op sociaal als cultureel gebied. 

AEGEE

AEGEE is de grootste Europese studentenvereniging en heeft zusterverenigingen op meer dan 

200 universiteiten in Europa. Op lokaal niveau organiseert AEGEE-Tilburg verschillende lokale en 

internationale (reis)activiteiten. 

Culturele verenigingen
De culturele verenigingen van Tilburg University bieden studenten vele mogelijkheden om zich 

cultureel en maatschappelijk te ontwikkelen. Alle mogelijkheden kunnen worden gevonden op de 

website van Word Actief Tilburg.

Sportverenigingen
Tilburg University biedt volop mogelijkheden om deel te nemen aan een sport. Voor een lijst van 

alle sporten kun je kijken op de volgende website.

Sportraad FOSST

Sportraad FOSST (Federation Of Student Sports Tilburg) is het overkoepelend orgaan van alle 

studentensportverenigingen en belangenbehartiger van meer dan 6.000 sportkaarthouders. Verder 

organiseert FOSST vele evenementen, zoals het carnaval volleybaltoernooi en de Slag om Tilburg. 

Houd je van sport? Word dan actief in een van de vele commissies van Fosst.

https://www.smeetskring.com/
http://www.olof.nl
http://www.tsvplato.nl
http://www.tsr-vidar.nl
http://www.iesntilburg.nl
http://www.aegee-tilburg.nl
http://wordactieftilburg.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/campus/sports-center?utm_source=short-url
http://www.fosst.nl/
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Canvas
Dit is de digitale leeromgeving met een volledig aanbod aan digitale cursussen. De webapplicatie 

Canvas wordt vooral gebruikt voor praktische zaken rondom individuele vakken. Denk hierbij aan 

vak beschrijvingen, informatie over docenten en contactgegevens, lesstof en teamopdrachten, 

tussentoetsen, participatiecijfers, roosterwijzigingen en het inschrijven voor tutoraten. Bovendien 

staat onder het kopje ‘TiSEM Facts you need to know’ belangrijke studie-informatie van het Educa-

tion Support Team. 

www.tilburguniversity.edu/studenten 

5.1 Inschrijven voor vakken

Op de Studenten Portal en via een email die jij hebt ontvangen bevindt zich een instructiefilm over 

hoe in te schrijven op vakken. Voor meer informatie kan je ook op de Studenten Portal kijken. 

5.2 Inschrijven voor tentamens

Alle studenten moeten zich inschrijven voor tentamens en tussentoetsen. Ga hiervoor naar je Osi-

rispagina, log in en volg een van de volgende opties. 

Belangrijke aanvullende informatie 
•  Aanmelden is verplicht voor elk (her)tentamen waaraan je wilt deelnemen. Aanmelden kan tot 

10 werkdagen voor de (her)tentamendatum. Zie de deadline op de tentamenregistratie pagina.

•  Ben je te laat met inschrijven voor een schriftelijk tentamen of een computertentamen? Neem 

dan contact op met de Student Desk. Met uitzondering van de eerste keer kost het 20 euro om 

je alsnog aan te melden voor een tentamen. Late registratie via de Student Desk is mogelijk tot 

5 werkdagen voor het tentamen. 

•  Bij computertentamens is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Heb je je hiervoor 

ingeschreven en ga je vervolgens niet? Schrijf je dan uit, zodat iemand anders van jouw plaats 

gebruik kan maken.

http://www.tilburguniversity.edu/studenten
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Wanneer? 
2019

Wat?

Augustus

Week 34 19 aug – 23 aug TOP week

Week 35 26 aug - 30 aug Start colleges (26 Augustus Kick-Off Day Bachelor programma’s)

September

Week 36 2 sep – 6 sep Opening Academisch jaar 

Week 37 9 sep – 13 sep

Week 38 16 sep – 20 sep

Week 39 23 sep – 27 sep

Oktober

Week 40 30 sep – 4 okt

Week 41 7 okt – 11 okt

Week 42 14 okt – 18 okt Midterms (Bachelor en (Pre-)master studenten), Tentamens EOR

Week 43 21 okt – 25 okt

Week 44 28 okt – 1 nov

November

Week 45 4nov – 8 nov

Week 46 11 nov – 15 nov

Week 47 18 nov – 22 nov

Week 48 25 nov – 29 nov Tentamens (Premaster studenten)

December

Week 49 2 dec – 6 dec Tentamens (Premaster studenten)

Week 50 9 dec – 13 dec Tentamens (Bachelor en (Pre-)Master studenten), Tentamens EOR

Week 51 16 dec – 20 dec Tentamens (Bachelor en (Pre-)Master studenten), Tentamens EOR

Week 52 23 dec – 27 dec KERSTVAKANTIE

2020

Januari

Week 1 30 dec – 3 jan Tentamens (Bachelor en (Pre-)Master studenten), Tentamens EOR

Week 2 6 jan – 10 jan Tentamens/herkansingen (Bachelor en (Pre-)Master studenten), 
Tentamens EOR

Week 3 13 jan – 17 jan Herkansingen (Bachelor en (Pre-)Master studenten), Tentamens EOR

Week 4 20 jan – 24 jan Herkansingen (Bachelor en (Pre-)Master studenten), Tentamens EOR

Week 5 27 jan – 31 jan

Februari

Week 6 3 feb – 7 feb

Week 7 10 feb – 14 feb

Week 8 17 feb – 21 feb

Week 9 24 feb – 28 feb CARNAVALSVAKANTIE

Maart

Week 10 2 mar – 6 mar

Week 11 9 mar – 13 mar

Week 12 16 mar – 20 mar

Week 13 23 mar – 27 mar Midterms (Bachelor studenten), Tentamens EOR

April

Week 14 30 mar – 3 apr Midterms (Bachelor studenten), Tentamens EOR

Week 15 6 apr – 10 apr 10 april vrij (Goede Vrijdag)

Week 16 13 apr – 17 apr 13 april vrij (Pasen)

Week 17 20 apr – 24 apr

Mei

Week 18 27 april – 1 mei 27 april vrije dag (Koningsdag)

Week 19 4 mei – 8 mei 5 mei vrije dag (Bevrijdingsdag)

Week 20 11 mei – 15 mei

Week 21 18 mei – 22 mei 21 mei vrije dag (Hemelvaart) en 22 mei vrije dag

Week 22 25 mei – 29 mei Tentamens (Bachelor studenten behalve EOR)

Juni

Week 23 1 jun – 5 jun Tentamens (Bachelor studenten), Tentamens EOR, 
1 juni vrije dag (Pinksteren)

Week 24 8 jun – 12 jun Tentamens (Bachelor studenten), Tentamens EOR

Week 25 15 jun – 19 jun Tentamens (Bachelor studenten), Tentamens EOR

Week 26 22 jun – 26 jun Tentamens/herkansingen (Bachelor studenten), Tentamens EOR

Juli

Week 27 29 jun – 3 jul Tentamens (Bachelor studenten), Tentamens EOR

Week 28 6 jul – 10 jul Tentamens (Bachelor studenten), Tentamens EOR

Week 29 13 jul – 17 jul ZOMERVAKANTIE

Week 30 20 jul – 25 jul ZOMERVAKANTIE

Week 31 27 jul – 31 aug ZOMERVAKANTIE

Augustus

Week 32 3 aug – 7 aug ZOMERVAKANTIE

Week 33 10 aug – 14 aug ZOMERVAKANTIE

Week 34 17 aug – 21 aug TOP week

Week 35 24 aug – 28 aug Start colleges 2020 – 2021 
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College van Beroep voor de Examens
Beslissingen over vrijstellingen, BSA, fraude, uitslagen en toelating tot tentamens

C.125 | 013 466 2131

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/klacht-beroep/cbe

Examencommissie
Vrijstellingen, formulieren voor de invulling keuzevakken, thesis, extra tentamenmogelijkheden, 

toelatingen, fraude

examencommissie-tisem@tilburguniversity.edu

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/examencommissie/

economics-management 

Faculteitsraad
Advies en instemmingsrecht over onder andere facultaire begroting, plannen en reglementen

ECCO

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/medezeggenschap/verkiezingen/ecco

Faculty Association Asset
Studievereniging voor studenten van TiSEM, , studenten & bedrijven, boekenkorting, sociale activi-

teiten

E.118 | 013 466 2991

info@asset-tilburg.nl

www.asset-tilburg.nl

International Office (Study Abroad & Exchange)
Studeren in het buitenland, uitwisseling

A.403 | 013 466 4477

studyabroad@tilburguniversity.edu

https://www.tilburguniversity.edu/education/exchange-programs/contact/

MAK Mentorship System TiSEM
Mentoraat, studie-informatie, studieondersteuning, introductie en sociale activiteiten

E.111 | 013 466 2999

mak@tilburguniversity.edu

http://maktilburg.nl/ 

Opleidingscoördinatoren
De faculteit in het algemeen, het onderwijsprogramma, aanpassingen van het rooster, ziekte, per-

soonlijke problemen. Afspraak maken via:

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/onderwijscoordinatoren/economics-management 

Opleidingscommissies
Controleren en monitoren kwaliteit opleidingen, plannen en activiteiten.

EC-TiSEM@uvt.nl  

https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/economics-and-management/organization    

Studentendecaan
Studievertraging, beurzen, cultuur, financiën

Afspaak maken via de Student Desk

A.301 | 013 466 8000

Studentendecaan@tilburguniversity.edu

http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentendecaan/ 

Student Desk
Administratieve zaken, workshops, trainingen, taalcursussen, afspraak met studentendecaan,

studiekeuze- en loopbaanadviseur, studentenpsycholoog, topsportcoördinator, inschrijven voor 

vakken, BSA, (exchange)formulieren.

De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn te vinden in Ask TiSEM. Je kunt ook langslopen 

bij de onderwijsbalie in het Academia gebouw, A301 (route 14). De Onderwijsbalie is geopend van 

maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt ook bellen tussen 10.00-12.00 en 

13.30-15.30.

A.301 | 013 466 8000

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studentdesk/ 

Studentenpastoraat (Tilburg University Chaplaincy)
Life coaching, levensvragen, vol-menselijke vorming

Studentenkerk ‘Maranatha’, Prof. Cobbenhagenlaan 19, tel. 013-467 5302

Michiel Peeters

Inloopspreekuur: elke woensdag van 15.00 tot 17.00

studentenkerkmaranatha@gmail.com

www.tilburguniversity.edu/maranatha

Studentenpsycholoog
Onvrede, angst, spanning, uitstelgedrag, onzekerheid

studentenpsycholoog@tilburguniversity.edu

www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentenpsycholoog/

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/klacht-beroep/cbe
mailto:examencommissie-tisem@tilburguniversity.edu
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/examencommissie/economics-management
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/colleges/tentamens/examencommissie/economics-management
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/examencommissie/economics-management/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/medezeggenschap/verkiezingen/ecco
mailto:info@asset-tilburg.nl
http://www.asset-tilburg.nl
mailto:studyabroad@tilburguniversity.edu
https://www.tilburguniversity.edu/education/exchange-programs/contact/
mailto:mak@tilburguniversity.edu
http://maktilburg.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/onderwijscoordinatoren/economics-management
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studieadviseurs/economics-management/
mailto:EC-TiSEM@uvt.nl
https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/economics-and-management/organization
mailto:Studentendecaan@tilburguniversity.edu
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentendecaan/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studentdesk/
mailto:studentenkerkmaranatha@gmail.com
mailto:studentenpsycholoog@tilburguniversity.edu 
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/advies/studentenpsycholoog/
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T.F.V. ‘De Smeetskring’
Studievereniging voor studenten van fiscale economie en fiscaal recht, studenten & bedrijven, 

sociale activiteiten, boekenkorting

E.207, E.208 | 013 466 2987

bestuur@smeetskring.com

www.smeetskring.com 

TiSEM Career Services
Stage- en afstudeerbemiddeling

Simone Hofland en Marion van Heijningen

www.tilburguniversity.edu/studentcareerservices

Topsportcoördinator
Advies en ondersteuning bij de combinatie topsport en studie

Afspraak maken via de Student Desk

A.301 | 013 466 8000

topsport@tilburguniversity.edu 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/duale-carriere/

talentstatus

mailto:bestuur@smeetskring.com
http://www.smeetskring.com
http://www.tilburguniversity.edu/studentcareerservices
mailto:topsport@tilburguniversity.edu
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/duale-carriere/talentstatus
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/studievoortgang/omstandigheden/duale-carriere/talentstatus


54

E.111, Esplanade building

(	013 – 466 2999 

* mak@tilburguniversity.edu 

Internet:

www.maktilburg.nl


