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'KOESTER 
DE WAARDE VAN 
TWEETALIGHEID' 

Engels als lingua franca aan de Neder 
landse universiteiten, het lijkt niet meer 
terug te draaien. Inmiddels is zo'n 
twintig procent van de bacheloroplei 
dingen en zeventig procent van de 
masteropleidingen volledig in het 
Engels. Binnen Europa loopt Nederland 
hiermee voorop. Het zijn in grote meer 
derheid Nederlandse studenten die 
kiezen voor een Engelstalige opleiding. 
Hoewel de meeste afgestudeerden aan 
de slag gaan in Nederland, vinden velen 
van hen een baan bij een bedrijf of 
organisatie waar het Engels net zo 
belangrijk is als het Nederlands. 
Daarnaast zijn er de internationale 
studenten die in groten getale in Neder 
land studeren. Van de bijna driehon 
derdduizend voltijdstudenten aan 
universiteiten komt ongeveer één op de 
vijf uit het buitenland. Europese 
programma's als Erasmus, Leonardo en 
Socrates maken het EU-studenten 
makkelijk om over de landsgrenzen te 
studeren of stage te lopen. Met landen 
buiten de EU hebben we overeenkom 
sten zoals het Global Exchange 
Programme. 
De afgelopen decennia heeft het Engels 
in heel Nederland terrein gewonnen. 
Veel kinderen krijgen al in de eerste 
jaren op de basisschool Engelse les, 
aankomende studenten zijn opgegroeid 
als EU-burgers met verplicht Engels in 
het eindexamenpakket. Vooral in 
Amsterdam is het Engels overal 
aanwezig. Amerikanen en Britten 
vormen momenteel de grootste groepen 
niet-Nederlanders die zich in de stad 
vestigen. Al zo'n tien jaar geleden pleitte 
D66 er in de gemeenteraad voor om de 
stad officieel tweetalig te maken en het 
Engels als tweede taal in te voeren bij de 
gemeente, de politie en het openbaar 
vervoer. 

Of het gebruik van Engels als 
dominante universiteitstaal wel zo 
wenselijk is; daarover wordt al jaren 
gedebatteerd. Is het niet beter om 
perfect Nederlands te spreken, in plaats 
van houterig Engels? Wordt de kloof 
tussen de universiteit en de maat 
schappij niet te groot? Maken we het 
studenten met een niet-westerse achter 
grond, voor wie Nederlands al niet de 
eerste taal is, te moeilijk om hoger 
onderwijs te volgen? En is ons Engels 
echt zo goed als we denken? Vijftien 
procent van de leerlingen op havo en 
vwo haalt een onvoldoende voor het 
eindexamen Engels. Lijden we niet aan 
ernstige zelfoverschatting? 
Het lijkt een achterhoedegevecht. De 
wereld wordt steeds internationaler, 
globalisering valt niet te stoppen en 
studenten bereiden zich voor op een 
mondiale arbeidsmarkt. Vernieuwing en 

aanpassing vinden de meeste Nederlan 
ders een goede zaak. Zoals James 
Kennedy, voormalig UvA-hoogleraar 
Geschiedenis, eerder dit jaar in NRC 
Handelsblad zei: 'Telkens zie je gebeuren 
dat Nederland eerst vaststelt dat het 
een bepaalde kant opgaat in de wereld 
en zich daar vervolgens razendsnel 
aan aanpast.' 

Meertaligheid 
Dit najaar haalde Annette de Groot, 
hoogleraar Experimentele taal 
psychologie, in haar afscheidsrede in de 
Lutherse Kerk echter scherp uit naar het 

voortschrijdende gebruik van het 
Engels. In haar rede, getiteld Nederlands 
moet. Over meertaligheid en de verengel 
sing van het universitaire onderwijs, 
hamert ze op het belang van meertalig 
heid aan de universiteit. Haar advies: 
gebruik Engels alleen als we daar niet 
omheen kunnen, en bied studenten in 
dat geval een volledig tweetalig curri 
culum aan, waarbij Nederlands en 
Engels een gelijkwaardige status 
hebben. Op deze manier komt het 
Nederlands niet onder druk te staan en 
zal het Engels van de Nederlandse 
studenten substantieel verbeteren. 
Meertaligheid is op deze manier een 
kostbaar bezit, zowel praktisch gezien 
als wat betreft het gunstige effect op 
menselijke cognitie. 
Als het qua taalvaardigheid sterke 
Nederlands echter wordt verdrongen 
door het veel zwakkere Engels, zegt De 

'DE RIJKDOM VAN ONZE GEDACHTE 
WERELD, ONZE VERBEELDINGSKRACHT, 
IS AFHANKELIJK VAN DE OMVANG VAN 
ONZE WOORDENSCHAT' 

Groot, zullen onze beheersing van het 
Nederlands en ons denkvermogen 
achteruitgaan. Ze wijst op belangrijke 
nadelen van het gebruik van Engels als 
hoofdtaal, die in de maatschappelijke 
discussie vaak niet naar voren komen. 
Haar meest urgente bezwaar: door onze 
goed ontwikkelde moedertaal op te 
geven voor een tweede, zwakkere taal, 
verliezen we niet alleen een deel van ons 
uitdrukkingsvermogen maar ook van 
ons denkvermogen. Taal heeft een grote 
woordenschat nodig zodat we ons 
maximaal kunnen uitdrukken. Daarbij 
zijn taalvaardigheid en denkvaardigheid 

nauw verweven. De Groot: 'Niet 
alleen ons uitdrukkingsvermogen is 
afhankelijk van het aantal woorden dat 
we kennen, ook de rijkdom van onze 
gedachtewereld, onze verbeeldings 
kracht, is afhankelijk van de omvang 
van onze woordenschat.' 
In een Amsterdamse studie uit 1996, 
gepubliceerd in wetenschappelijk tijd 
schrift Applied Linguistics, werd vast 
gesteld dat Nederlandse eerstejaars 
studenten aan het begin van hun 
opleiding ongeveer negentienduizend 
woorden kenden. Buitenlandse aan 
komende studenten kenden er op 
basis van een toegangstest tot het 
Nederlandse onderwijs zo'n elfduizend, 
dus ruim veertig procent minder dan 
hun Nederlandse studiegenoten. De 
Groot gaat ervan uit, zegt ze in haar 
afscheidscollege, dat beginnende 
Nederlandse studenten die aan een 
volledige Engelstalige opleiding 
beginnen, eveneens over zo'n veertig 
procent minder woorden beschikken 
dan wanneer ze zouden beginnen aan 
een Nederlandse opleiding. Zelfs als die 
vergelijking niet helemaal zou opgaan, 
is het evident dat het gebruik van een 
tweede, zwakkere taal tot groot woord 
verlies leidt. 
Met het gebruik van Engels, 
waarschuwt De Groot, zijn we ons 
universitair onderwijs vrijwillig aan het 
ont-tooorden. Daarmee muilkorven we 
het taalgebruik en knevelen we onze 
gedachten, door onszelf een groot aantal 
woorden en daarmee bouwstenen van 
ons denken te ontzeggen. Ze noemt een 
groot aantal, hiermee samenhangende, 
bezwaren. Zo is er een zwakkere 
geheugenverbinding tussen woordvorm 
en woordbetekenis bij de woorden in 
een tweede taal. Daardoor duren 
woordproductie en woordherkenning 
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langer dan in de moedertaal. Ook 
kennen we minder nuances. Her is 
daarnaast mentaal meer belastend om 
een tweede taal re gebruiken. En ten 
slotte worden we door onze toehoorders 
als minder betrouwbaar beoordeeld. 
Een Engelstalige studie uit 2010, 
gepubliceerd in Journal of Experimental 
Social Psychology, toonde aan dat proef 
personen met een accent als minder 
betrouwbaar werden gezien dan accent 
loze native speakers. Hoe zwaarder het 
accent, des te minder geloofwaardig 
werd de spreker beoordeeld bij het 
uitspreken van zinnen als 'Een giraf kan 
langer zonder water dan een kameel'. 
De bezwaren die De Groot schetst, zijn 
in de praktijk soms overduidelijk. Zo 
tekenden bijna driehonderd tweedejaars 
studenten psychologie aan de Radboud 
Universiteit een petitie om weer onder 
wijs te krijgen in het Nederlands, nadat 
hun colleges zonder vooraankondiging 
naar het Engels waren omgezet. Het 
'steenkolen-Engels' van de docenten 
leidde er volgens de tekst van de petitie 
toe dat de colleges niet goed te volgen 
waren. De studenten lieten weten wel · 
begrip te hebben voor de internationa 
lisering van de opleiding, maar beriepen 
zich op hun recht op goed onderwijs. 
De Nijmeegse Universiteit beloofde na 
een gesprek met de studenten de 
docenten beter te testen op hun kennis 
van het Engels, maar liet ook weten het 
programma niet aan te passen. 
Ook aan andere universiteiten klagen 
studenten over de matige beheersing van 
her Engels van sommige docenten. 

Volgens de Keuzegids voor het hoger 
onderwijs die in november verscheen, 
worden er nog altijd docenten betrapt 
op het letterlijk vertalen van idiomati 
sche uitdrukkingen zoals 'He fell 
through the basket'. 

UvA-strategie 
In het KNAW-rapport Nederlands en/of 
Engels? Taalkeuze met beleid in het 
Nederlands Hoger Onderwijs dat deze 
zomer uitkwam in opdracht van de 
minister van OCW, zijn de belangrijkste 
aanbevelingen eenvoudig. Instellingen 
voor hoger onderwijs zouden zelf de 
regie moeten nemen bij het vormgeven 
van taalbeleid. Binnen de instellingen 
zou de autonomie voor taalkeuze bij de 
opleiding moeten liggen. 
Tijdens een drukbezochte KNAW 
discussie, naar aanleiding van het 
rapport, zei Karen Maex, rector 
magnificus van de UvA, dat ze de laatste 
aanbeveling niet overneemt. 'Een 
bestaande opleiding vertaal je niet van 
het Nederlands naar het Engels, je 
maakt er een andere opleiding van. In 
die context moet je als universiteit echt 
meebesturen en ervoor zorgen dat niet 
opeens alles naar het Engels gaat.' Over 
steenkolenengels maakt Maex zich 
minder zorgen: 'Je mag er niet aan 
voorbij gaan dat een groot deel van onze 
docenten native speaker is.' 
De UvA kiest nadrukkelijk niet voor 
Engels of Nederlands maar voor een 
tweetalige universiteit. Daarbinnen 
worden ten eerste Nederlandstalige 
opleidingen aangeboden met Engelse 

elementen. In de Nederlandstalige 
bachelor zal een Engelstalige 
component worden opgenomen, ter 
voorbereiding op een Engelstalige 
master. Ten tweede zijn er geheel 
Engelstalige opleidingen met studenten 
van verschillende nationaliteiten, 
waaronder Nederlanders. Opleidingen 
kunnen niet zomaar overgaan op het 
Engels maar moeten aan voorwaarden 
voldoen. Meerwaarde, onderwijs 
kwaliteit en toegankelijkheid van het 
type onderwijs worden getoetst. Voor de 
studenten dient er genoeg te kiezen te 
zijn, in het Engels én Nederlands. 
In een opiniestuk in de Volkskrant hier 
over, naar aanleiding van het KNAW 
debat, noemt Maex onomwonden het 
betoog van Annette de Groot. 'In plaats 
van studenten het Nederlands te laten 
verwaarlozen in een Engelstalige 
omgeving, moeten we de waarde van 
tweetaligheid koesteren - die is goed 
voor je brein, je taalvaardigheid, je 
cognitie.' 
Het gebruik van het Engels in het UvA 
onderwijs is tot nu toe vergelijkbaar met 
de gemiddelde landelijke situatie. Enige 
cijfers: van de 69 bacheloropleidingen 
die in het studiejaar 2017-2018 worden 
aangeboden, zijn dertien opleidingen 
Engelstalig. Dar is bijna negentien 
procent. 
Van de 258 masteropleidingen zijn 
175 opleidingen Engelstalig, ongeveer 
69 procent. Volgens voorlopige cijfers 
zijn dit studiejaar 1.516 bachelor 
studenten niet-Nederlands, maar liefst 
1.068 van hen zijn afkomstig uit de 

Europese Unie. Bij de master 
opleidingen zijn er 1.205 nieuwe inter 
nationale studenten, van wie er 782 uit 
de EU komen. Het aantal niet-Neder 
landse onderzoekers aan de UvA is bijna 
eenderde, 1.074 van de 3.431. Aan de 
Universiteit van Amsterdam staan zo'n 
dertigduizend studenten ingeschreven. 
Volgens Maex is het belang van de 
studenten her beste gediend met een 
tweetalige universiteit. Zij kunnen voor 
een opleiding kiezen in actief Neder 
lands op academisch niveau of ter voor 
bereiding op de internationale arbeids 
markt. In her KNAW-debar 
concludeerde zij: 'De universiteit heeft 
verschillende doelen. Je wilt excellent 
onderzoek doen, dat zit ingebed in een 
internationaal systeem dat voornamelijk 
Engelstalig is. Maar je moet ook een 
band houden mer de maatschappij. 
Die maatschappij is Nederland en is 
dus Nederlandstalig.' 
In een essay in ScienceGuide, afgelopen 
november, ging Annette de Groot een 
stap verder. Zij brak een lans voor een 
toelatingstest Nederlands voor buiten 
landse studenten. Daarnaast zouden 
buitenlandse docenten gehouden 
moeten worden aan hun contractuele 
verplichting om Nederlands te leren. 
'Het realiseren van zo'n volwaardig 
tweetalig curriculum heeft een 
consequentie met een scherpe angel: het 
vereist dwingend dat alle studenten en 
docenten, dus ook de buitenlandse, 
Nederlands spreken.' Volgens De Groot 
is dat 'sowieso de gewoonste zaak van 
de wereld'.• 

1EEN BESTAANDE OPLEIDING 
VERTAAL JE NIET VAN HET 
NEDERLANDS NAAR HET 
ENGELS. JE MAAKT ER EEN 
ANDERE OPLEIDING VAN1 

Annette de Groot, geschilderd door 
Roderik van Schaardenburg 

• UVA VERN/Ev 
ONDERWIJS V. 

De Onderwijsvisie uit 2012 is ver 
op de uitdagingen van de toekom: 
rondes binnen de UvA-gemeensd 
geformuleerd: 1) de UvA richt zie 
keling van gemotiveerde en ambit 
door het aanbieden van kwalitatie. 
innovatief onderwijs, 2) de UvA ii 
zoeksintensieve universiteit die stu 
met kennis en kunde te floreren in 
complexere wereld, 3) de UvA stre 
én diverse gemeenschap te zijn wa. 
zich thuis voelen en gelijke kansen 
UvA legt de verantwoordelijkheid 
zo dicht mogelijk bij docenten, m< 
voor ondersteuning, kennisdeling , 
professionaliteit. 
De hoofdthema's van de vorige On 
van toepassing. Het onderwijs aan 
zoeksintensief, gericht op acadernis 
geeft ges tal te aan differentiatie en s 

• EXPERIMEN 
UNIVERSITEITSF1 

De UvA begint in januari met het e 
Universiteitsforum, dat in 2018 dri, 
baar bijeenkomt. In her forum geve 
studenten die door loting zijn uitge 
de intellectuele discussie over de Uv 
over universitaire waarden en over c 
en de verdere toekomst van de univ 
De bedoeling is dar de resultaten va 
door het College van Bestuur en de 
opgepakt, om strategieën en lange-t 
ontwikkelen die daarna met de vaste 
en medezeggenschap worden besprc 
Universiteitsforum vervangt de med 
niet. Het experiment wordt aangega 
van 2019. Tegen die rijd vindt een e 

• UVA NUMMER 1 VAN Nl 
IN RANKING TIMES .i 

EDUCATION 
De UvA stijgt van plaats 63 naar 59 
Higher Education World University 
Daarmee is de UvA de hoogst genot 
universiteit op deze wereldwijde ran, 
Reputation Rankings van Times Hit 
(THE) maakte de UvA ook al een Sf 
baseert de ranglijst op in totaal derri. 
meters, in vijf categorieën: onderwijs 
onderzoek (30 procent), citaties (30 
nationaal perspectief (7,5 procent) e1 
inkomsten uit het bedrijfsleven (2,5 
UvA scoort relatief het sterkst op on, 


