
Een brief voor alle studenten omtrent de faculteitsraden  

 

Beste studenten van Tilburg University, 

Wij schrijven jullie deze brief naar aanleiding van het recente toetreden van fractie Front in de 

verkiezingen voor de faculteitsraden. Middels dit gezamenlijke statement van vijf studentenfracties 

willen wij jullie aandacht vragen voor de negatieve gevolgen die dit onvermijdelijk zal hebben voor de 

studentenbelangen op facultair niveau.  

Al jaren bestaat de situatie waarin op iedere faculteit, met een uitzondering hier en daar, één partij de 

studenten vertegenwoordigt in de faculteitsraad. Deze partijen vertegenwoordigen in de basis alle 

studenten van hun faculteit, en staan daarbij open voor de meest uiteenlopende visies. Het staat 

daarom ook ieder vrij om zich aan te sluiten bij de bestaande fracties, om zo zijn of haar mening te laten 

horen.  

Door het mogelijke toetreden van Front in de faculteitsraden gaat dit systeem gedeeltelijk verloren. Het 

mag duidelijk zijn dat ook wij vinden dat een nieuwe fractie op zichzelf niet het probleem is. Echter, wij 

zijn sterk van mening dat dit initiatief voort moet komen uit de studenten van de desbetreffende 

faculteit zélf en niet uit een centrale universiteitsraadpartij. Dit veroorzaakt namelijk een niets 

toevoegende rivaliteit, die voorheen niet heeft bestaan en ook niet hoefde te bestaan. Hierdoor 

verschuift de focus van de leden van de faculteitsraad noodgedwongen van inhoudelijke stukken naar 

randzaken zoals voorbereidingen voor verkiezingen.  

Geen enkele studentengroep werd ondervertegenwoordigd in het huidige medezeggenschapsbestel. De 

bestaande fracties hebben zich altijd ten volste ingezet ten behoeve van alle studenten. Deze 

ideologische neutraliteit maakte mogelijk dat men zich verenigde in één studentenfractie en daarmee 

eensgezind opereerde ten opzichte van de faculteit. Door het toetreden van Front in de verkiezingen zal 

het speelveld alleen maar worden gepolitiseerd. Het belang van de student dreigt op de achtergrond te 

raken wanneer onderlinge partijstrijd onvermijdelijk de bovenhand zal gaan voeren.  

Naast deze praktische en principiële bezwaren betreuren wij ook zeer de werkwijze van fractie Front in 

deze. In plaats van de decentrale fracties proactief te benaderen, om de belangenbehartiging van 

studenten zo mogelijk op een andere manier te verbeteren, zijn wij zeer laat, door eigen navragen, 

hierover ingelicht.  

Ook Fractie SAM wil graag benadrukken dat zij volledig achter de bestaande decentrale fracties staat. 

Wat hen betreft is de sleutel tot goede medezeggenschap een intensieve contact verhouding tussen de 

onafhankelijke centrale en decentrale medezeggenschapsraden. Dit onafhankelijk overleg dreigt 

hiermee verstoord te worden. Ook zij keuren de werkwijze af en betreuren dat hier geen openheid over 

is gegeven ten opzichte van de facultaire partijen. Ondanks dat wij deze brief gezamenlijk ondertekenen, 

willen wij benadrukken dat de ondertekende fracties inhoudelijk onafhankelijk zijn en zullen blijven. 

Deze brief had slechts ten doel om ons gezamenlijk uit te spreken tegen de recente bekend geworden 

plannen van Front.  

 



Hopelijk begrijpen jullie hiermee de ernst van de situatie en delen jullie onze zorgen. Wij roepen jullie 

daarom ook op om dit in de komende verkiezingen middels jullie stem te laten blijken.  
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