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Studentenstad
Tilburg is

beeldbepalend
voor de stad,

laten we haar dan
ook een gezicht

geven

Bekijk ook...

student en de studenten zijn op veel manieren zichtbaar in de stad. Ze zijn
betrokken bij ontwikkelingen en projecten, de verenigingen en hun
activiteiten dragen bij aan een bruisende binnenstad. De internationale
studenten zorgen voor diversiteit. 

een gastblog van Ton Wilthagen, hoogleraar
arbeidsmarkt, en Bob van Soolingen, student
Tilburg University

Daarnaast blijven velen na de studie ook wonen
en werken in Tilburg. Studenten bepalen dus
echt mede het gezicht van de stad. Toch heeft
Tilburg hier niet echt een concreet symbool
voor. Geen gebouw of monument dat in één
oogopslag Tilburg toont als studentenstad. Dit is
vooral te wijten aan het feit dat de
onderwijsinstellingen allemaal aan de rand van
de binnenstad liggen.

Zou het niet mooi zijn als Tilburg Studentenstad
een herkenbaar en beeldbepalend beeld(je)
krijgt, bijvoorbeeld bij de Stadscampus in de
Spoorzone? Zoals Amsterdam ‘het Lieverdje’ op
het Spui heeft voor haar jongeren, zo zou
Tilburg hiermee een symbool krijgen voor
studerend Tilburg. Een mooi symbool voor het
studeren in Tilburg én een sterke en
aansprekende vorm van citymarketing voor de
stad.

Waarom 'de eeuwige student'? Soms wordt lang studeren gezien als luiheid en
gemakzucht bij studenten. We weten inmiddels echter dat blijven leren van het
grootste belang is voor ieders arbeidsmarktloopbaan. Kunnen inspelen op de
eisen die het werk stelt en op de komst van nieuwe banen is niet alleen cruciaal
voor de werk- en inkomenszekerheid van mensen, maar ook voor de positie
van het Tilburgse bedrijfsleven. De doorontwikkeling van menselijk kapitaal,
zoals dat wordt genoemd, is een voorwaarde voor het aantrekken en behouden
van bedrijven en instellingen. De Fransen spreken zo mooi van ‘éducation
permanente’.

Het wordt steeds duidelijker dat onderwijs enorm belangrijk is. Zoals onlangs
bleek uit het project Mind the Gap, dat werd gepresenteerd in de Spoorzone,
heeft Tilburg hier nog een inhaalslag te maken.

Een laag opleidingsniveau hangt samen met minder kansen op werk en helaas
ook met een slechtere gezondheid. Een leven lang leren – en dat hoeft niet per
se in het klaslokaal – is de beste remedie. We moeten allemaal eeuwig student

“

”

Stadsgezicht Tilburg

Aan Pieter, directeur van
Citymarketing Tilburg
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blijven! Stad, burgers en bedrijfsleven zullen daartoe nog veel moeten
investeren. Bijvoorbeeld door een regionaal scholings- en ontwikkelingsfonds in
te stellen voor mensen die al wel of juist nog niet werken.

Het beeldje dat wij in ons enthousiasme al voor ons zien, heeft een onderschrift
in de trant van 'Eeuwig studeren, blijven leren - het getuigt niet van ledigheid
maar wijsheid'. Wij beschouwen het beeld van de Eeuwige Student niet alleen
als een kunstuiting, maar ook als een nieuw beeldmerk van de stad waarop ook
het oog van de bezoeker van buiten zal vallen. We hopen dat het beeldje, net
als het Lieverdje, in een bepaalde periode een echte ontmoetingsplek zal
worden voor iedereen: student of geen student.

Ideeën volop: waarom zouden daar geen scriptieprijzen worden toegekend, of
een award uitgedeeld voor het beste ‘leven-lang-leren’-project van Tilburg? De
leraar van het jaar wordt er verkozen. Spontane zeepkist-pitches worden
aangemoedigd, innovatieve plannen gedeeld. Afstudeerfoto’s maak je daar. De
wethouder van Onderwijs kan er spreekuur houden. Er is ongetwijfeld een
Tilburgse kunstenaar die hier inspiratie van krijgt en dit kan omzetten naar een
beeld dat past bij de boodschap.

Studentenstad Tilburg is beeldbepalend voor de stad, laten we haar dan ook
een gezicht geven in die stad!
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Straatbeeld: Lente lonkt

 Meer nieuws uit Stadsgezicht

Wegkwijt

Dr staat een kermispeerd op het NSplein. Daar was 'vroeger' het centrum (De Meulen).
Er staan her en der in de centra ook leuke beeldjes. Nu moet er weer een ander beeld
komen in weer een ander centrum? Bij de Stadscampus in de Spoorzone - waar is dat
dan? Man ze lijken wel hartstikke stoned dat 'het centrum' eigenlijk niet weet waar het
is.

9 oktober 2016, 22:17 Leuk? 2 2 - Rapporteer! - Reageer

oudere Tilburger

Bij het woord Tilburgse student hoort het beeld van een kaalgeschoren jongeman
kotsend in de straatgoot na een bezoek aan wijnhandel Verbunt toen nog in de
Langestraat . Lijkt me een historisch beeldje .

5 oktober 2016, 11:33 Leuk? 23 9 - Rapporteer! - Reageer

henk(1)

Goed op de hoogte. Ervarings deskundige?

5 oktober 2016, 12:43 Leuk? 10 4 - Rapporteer! - Reageer

zo

Langestraatbewoner .

5 oktober 2016, 17:03 Leuk? 8 0 - Rapporteer!

Frank

Wel leuk idee maar wel onder voorwaarde dat de studentenverenigingen en de
opleidingen gezamenlijk zorgen voor het het in standhouden van het monumentje.
Want zie al die 'ludieke' en o zo 'geestige'acties al voor me van studenten rond zo'n
monumentje en de burgers dan betalen voor schade en onkosten.

5 oktober 2016, 11:00 Leuk? 22 6 - Rapporteer! - Reageer

Dochter de winter.

En uiteraard de aanschafprijs. Dit mag niet van onze portemonnee afgaan.

5 oktober 2016, 11:51 Leuk? 19 17 - Rapporteer! - Reageer

Basisch

Als je Tilburgse bent, zou ik maar eens heel snel beginnen Iedere dag God op je
blote knieën te danken dat Tilburg een universiteit heeft. Studenten zullen zeker
af en toe overlast veroorzaken, maar zonder de universiteit was Tilburg het
Delfzijl van het zuiden geworden: een troosteloze suffe stad ipv de bruisende
stad die het nu is. De economische plus die de studenten en de blijven hangen
afgestudeerden loopt wellicht over die tientallen jaren letterlijk in honderden
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miljoenen. Beeldje moet er wel vanaf kunnen dus.

5 oktober 2016, 16:59 Leuk? 11 6 - Rapporteer!

Luuk

Jij maakt alleen gebruik van diensten/producten die jij volledig zelf hebt betaald?
Je ontvangt geen toeslagen, je bezoekt geen evenementen? Wat zijn we toch
weer lekker solidair, zucht..

5 oktober 2016, 12:46 Leuk? 13 12 - Rapporteer!

ans

Hahaha, maak een beeld van 100 fietsen midden op de stoep verkeerd geparkeerd!
Dat is mijn beeld bij studenten in Tilburg! Met vanaf 10 uur sávonds muziek tot een
uurtje of 4, alleen doordeweeks!

5 oktober 2016, 15:50 Leuk? 16 2 - Rapporteer! - Reageer

ik

ja leuk, Zet het maar ergens tussen Peerke Donders en de Kruikenzeiker in.

5 oktober 2016, 12:07 Leuk? 7 2 - Rapporteer! - Reageer

Henk@1

Moet Peerke Donders niet Roy Donders zijn?

5 oktober 2016, 14:24 Leuk? 5 14 - Rapporteer! - Reageer

ik

wie is Roy Donders.?

5 oktober 2016, 15:15 Leuk? 17 1 - Rapporteer!

lastig

Dat zijn nogal tegenpolen lijkt mij .Peerke met naastenliefde , wie kent dat nog ?
, Roy met ikke-ikke .

5 oktober 2016, 14:49 Leuk? 15 2 - Rapporteer!

Hank Rees

Laat het idee eens los bij die studenten en kijk wat ze zelf kunnen en willen bijdragen.
Dan zal de noodzaak blijken voor zo'n beeldje.

5 oktober 2016, 14:26 Leuk? 21 4 - Rapporteer! - Reageer
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