
 
 

Programma onderwijsdag Staatsrechtkring 

DE GRONDWET IN HET RECHTSWETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 

30 januari 2015 

 

Tilburg University, departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis 
  

1. Inloop           11.45 

2. Lunch in gebouw Esplanade        12.15 

3. Opening prof. dr.Anne Meuwese (Tilburg University) in gebouw Dante zaal 3 13.30 

4. Eerste inleiding door prof. mr. Roel Schutgens (Radboud Universiteit Nijmegen):  13.40 

De Grondwet in het inleidend onderwijs  

5. Tweede inleiding door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (Tilburg University/UvA): 14.20 

De wereld van de Grondwet: over het belang van een grensoverschrijdend  

perspectief  

6. Paneldiscussie onder leiding van dr. Gert-Jan Leenknegt (Tilburg University) 15.00 

Deelnemers zijn: 

i. mr. Paul van Sasse van Ysselt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Constitutionele Zaken en Wetgeving) 

ii. mr. Anna Collignon (Stibbe advocaten) 

iii. dr. Jerfi Uzman (Universiteit Leiden) 

 

7. Afsluiting door prof. dr. Anne Meuwese (Tilburg University)   16.25 

8. Borrel           16.30 

Aanmelden 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname van de onderwijsdag van de  

Staatsrechtkring. Gelieve uiterlijk 23 januari aan te melden bij Karsten Meijer  

(emailadres: k.t.meijer@tilburguniversity.edu).

https://www.tilburguniversity.edu/contact/campus-map/esplanade/
https://www.tilburguniversity.edu/contact/campus-map/dante/


 
Routebeschrijving 

 

Per trein 

 

Stoptrein 

Reizigers die met de stoptrein vanaf de richting Eindhoven, Breda of 's-Hertogenbosch naar 

Tilburg University komen, kunnen uitstappen op station Tilburg Universiteit. De universiteit en 

het Sportcentrum van de universiteit liggen op loopafstand (5 minuten) van het station. 

 

Sneltrein en intercity 

Reizigers die met de sneltrein of intercity reizen, kunnen uitstappen op Tilburg Centraal Station. 

Vandaar kan men per stoptrein, bus (lijn 2,3,4 en 131) of taxi verder reizen naar de universiteit of 

het Sportcentrum van de universiteit. 

Raadpleeg voor verdere informatie de volgende websites: 

 Reisplanner Nederlandse Spoorwegen ook mobiel mobiel.ns.nl 

 Reiswijzer openbaar vervoer ook mobiel mobiel.9292ov.nl 

of telefonisch: 0900-9292 (0,70 Euro p/m) 

 

Per auto 

 

Vanuit Breda, Eindhoven, 's Hertogenbosch (A58/E312) 

 naar Tilburg University 

Neem de afslag Goirle Tilburg Turnhout (afrit 11 Centrum West). Bij de verkeerslichten 

op de T-kruising richting Tilburg aanhouden. Rijdend richting Tilburg linker rijbaan 

aanhouden. Bij de verkeerslichten links voorsorteren. Volg vervolgens de ANWB-borden 

'universiteit'. 

Voor de oostzijde van de campus (Simon Building en Montesquieu Building) gaat u bij 

het Shellstation rechtsaf. Vervolgens de tweede (eerste grote) straat links 

(Hogeschoollaan). Aan het eind vindt u een parkeerplaats aan uw linkerzijde. U kunt ook 

eerder aan uw rechterhand (derde straat)de Prof. Verbernelaan in rijden.  

 naar het Sports Center 

Neem de afslag Goirle Tilburg Turnhout (afrit 11 Centrum West). Bij de verkeerslichten 

op de T-kruising richting Tilburg aanhouden. Bij het zesde verkeerslicht linksaf de Prof. 

Cobbenhagenlaan inrijden. Het Sportcentrum is gelegen aan de Academielaan 5.  

 

Vanuit Waalwijk, Kaatsheuvel en Loon op Zand 

 naar de universiteit 

U nadert Tilburg vanuit noordelijke richting. Rechtdoor blijven rijden, richting centrum. 

Ook bij de rotonde rechtdoor. Vervolgens de ANWB-borden 'universiteit' blijven volgen.  

 naar het Sports Center 

U nadert Tilburg vanuit noordelijke richting. Rechtdoor blijven rijden, richting centrum. 

Ook bij de rotonde rechtdoor blijven rijden. Bij het vierde verkeerslicht rechtsaf de Prof. 

Cobbenhagenlaan in rijden. Het Sports Center is gelegen aan de Academielaan 5.  

 

http://www.ns.nl/
http://mobiel.ns.nl/
http://www.9292ov.nl/
http://mobiel.9292ov.nl/

