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ONDERWIJS OP KRUKKEN
Annette de Groot

Doordesemd spreken in je moedertaal
met elegantie van een palimpsest,
waarin uit elke tijd en elk gewest
nuance schemert als een godenmaal
van connotaties, is iets anders dan
te denken dat je best goed Engels spreekt
op krukken als je een verweekt, gebleekt
gesprekje voert, gespeend van elk elan.
Ilja Leonard Pfeijffer, 'Sonnet in een verkochte taal'

Universitaire bestuurders zitten op een gouden berg van kennis en
kunde waarmee ze al hun beleid zorgvuldig zouden kunnen vormgeven, onderbouwen en verantwoorden, zo ook hun taalbeleid. Ze
hadden zich door de bij uitstek deskundigen, de dienstdoende taalwetenschappers en onderwijskundigen, vroegtijdig en grondig kunnen laten informeren en adviseren over de gevolgen van het volledig verengelsen van een opleiding voor de kwaliteit van het
onderwijs. Maar in plaats van als vanzelfsprekend en vóóraf de in
eigen huis aanwezige expertise te benutten, beroepen ze zich in het
Factsheet: Taalbeleid universiteiten, een uitgave van de Vereniging
van Universiteiten (vsxu), áchteraf op de uitkomsten van een stu203

denttevredenheidsenquête waarvan, ik citeer, de ' [ c] ijfers laten zien
dat de keuze voor Engels niet leidt tot een lagere onderwijskwaliteit'.
, "'· Die stellige conclusie is gebaseerd op de subjectieve beoordeling
door studenten van de kwaliteit van hun opleiding en van de didactische vaardigheden van hun docenten. De gemeten scores van
studenten in Engelstalige opleidingen waren alleszins geruststellend
- gemiddeld ongeveer 4 op een schaal van 1 naar 5 - en verschilden
niet van die van studenten in Nederlandstalige opleidingen. Bovendien waren de studenten in Engelstalige opleidingen tevreden over
het Engels van hun docenten.
Maar uit die subjectieve oordelen met stelligheid concluderen
dat de onderwijskwaliteit in Engelstalige opleidingen vergelijkbaar
is met die in Nederlandstalige opleidingen, getuigt van wetenschappelijke onbenulligheid of moedwillige misleiding - geen van beide
complimenteuze kwalificaties voor de prestigieuze instelling die de
universiteit is. Een tevreden student geniet niet noodzakelijkerwijs
het best mogelijke onderwijs, of zelfs maar goed onderwijs. Hij kan
zich ook in de luren laten leggen, bijvoorbeeld door het aanzien dat
Engelstalig onderwijs geniet of het fabeltje dat een Nederlandstalige
opleiding minder kansen biedt op een mooie loopbaan. Het omgekeerde geldt ook: een ontevreden student kan best goed onderwijs
genieten. Als het dreigende reputatieschade kan beperken, schromen diezelfde universiteiten niet op die mogelijkheid te wijzen.
'Tevredenheid en kwaliteit staan niet direct met elkaar in verband;
merkte de woordvoerder van een universiteit onlangs volkomen
terecht op toen de studenttevredenheidsscore voor die instelling
ongunstig uitviel. Hoe dan ook toont wetenschappelijk onderzoek
naar de relatie tussen onderwijsevaluaties door studenten en leeropbrengsten aan dat dat verband verwaarloosbaar klein is. Een
keuze voor volledig Engelstalige opleidingen welhaast luchthartig
verdedigen met verwijzing naar weetjes over de subjectieve beleving
van de deelnemende studenten doet geen recht aan de risico's en
bezwaren die aan die keuze kleven, voor de onderwijskwaliteit, voor
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het Nederlands, en voor de maatschappij. En het is een belediging
voor de tempels van serieuze wetenschapsbeoefening en kennisvermeerdering die de universiteiten vooral ook zijn.
Ook het personeel wordt incidenteel gepolst over het gebruik van
het Engels binnen de universiteit, maar met vragen die vaak lijden
aan een euvel dat veel enquêtevragen typeert: ze frustreren een genuanceerd antwoord, zijn niet neutraal of zelfs misleidend geformuleerd of veronderstellen voorkennis bij de respondenten waarover
die niet of onvoldoende beschikken. In de Medewerkersmonitor 2019
van mijn universiteit werd onder meer de volgende vraag gesteld: Ik
vind het een goede ontwikkeling dat naast het Nederlands ook het
Engels de voertaal binnen de universiteit wordt. Deze vraag bevat de
suggestie dat de universiteit aan het prille begin staat van een voorgenomen ontwikkeling naar het grootschalig gebruik van het Engels
en dat het bestuur zo prudent is tijdig de mening van het personeel
over dit ingrijpende plan te polsen. Maar in werkelijkheid is het
Nederlands binnen ons universitaire onderwijs al royaal door het
Engels overvleugeld: van de bachelor- en masteropleidingen aan de
Nederlandse universiteiten is, respectievelijk, 28 procent en 76 procent al volledig Engelstalig, zo valt te lezen op de website van de
VSNU.

In aantallen gaat het om 114 bacheloropleidingen en 533 masteropleidingen, samen 58 procent van alle 1113 universitaire bacheloren masteropleidingen. Van de resterende 466 opleidingen worden
er 130 in naam in zowel het Nederlands als het Engels aangeboden,
maar feitelijk zijn de meeste van die opleidingen vooral Engelstalig,
met ook in de 'Nederlandstalige' variant uitsluitend Engelse hoorcolleges en met leesstof die in beide varianten overwegend Engelstalig is.
In plaats van bovenstaande vraag had dan ook beter deze gesteld
kunnen worden: Ik vind het een goede ontwikkeling dat het Engels
de meest gebruikte instructietaal aan de Nederlandse universiteiten
geworden is. Of indringender: Ik vind het een goede ontwikkeling dat
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een substantieel deel van de Nederlandse studenten aan Nederlandse
universiteiten de keuze ontnomen is een Nederlandstalige opleiding
te volgen. De gemiddelde score zou stellig lager zijn geweest dan de
3,7 toegekend aan de feitelijk gestelde vraag (opeen schaal van 1 tot
5). Die conclusie wordt gestaafd door het antwoord op een tweede
vraag, een die in al zijn directheid géén ruimte bood voor een verkeerde interpretatie bij de respondenten: De universiteit mag wat
mij betreft volledig Engelstalig worden. Hierop was de gemiddelde
score 2,3, volgens de meegeleverde leeswijzer te duiden als zou het
personeel zeer negatief staan tegenover de bevraagde stelling. En
toch leek tot voor kort het doemscenario van uitsluitend Engelstalig onderwijs aan de Nederlandse universiteiten niet onrealistisch.
Genegeerde waarschuwingssignalen

Jij

I

Wat zouden de dienstdoende taalwetenschappers en onderwijskundigen geadviseerd hebben als ze destijds wél tijdig geraadpleegd
waren over de voorgenomen ontwikkeling? Zouden die met dezelfde stelligheid als hun bestuurders geconcludeerd hebben dat
volledig Engelstalig onderwijs niet leidt tot een lagere onderwijskwaliteit? Zeker niet, want het is niet lang spitten in de berg van
taalkundig en onderwijskundig onderzoek voordat de waarschuwingssignalen zichtbaar worden: een hoge taalvaardigheid is bevorderlijk voor het ontwikkelen van academische vaardigheden
zoals kritisch denken, redeneren, analyseren en argumenteren, en
iemands taalvaardigheid in de moedertaal is doorgaans aanzienlijk
beter dan die in een tweede taal. Uit de combinatie van deze gegevens volgt dat studenten met het Nederlands als moedertaal zich
gemakkelijker en beter academisch kunnen ontplooien in een (grotendeels) Nederlandstalige opleiding dan in een onderwijsomgeving waarin het Nederlands gemarginaliseerd is of zelfs helemaal
in rook is opgegaan. Zelfs in een Nederlandstalige opleiding vertoont een deel van de Nederlandse studenten al talige beperkingen.
Die belemmeren hun uitdrukkingsvermogen, begripsvermogen en

denkvermogen, en daarmee kennisverwerving en academische
ontwikkeling. In een Engelstalige opleiding zijn nagenoeg álle Nederlandse studenten talig deficiënt, met dezelfde gevolgen maar nu
op veel grotere schaal. Voor alle buitenlandse studenten in de collegebanken is de situatie al niet beter. Zelfs de studenten met het
Engels als moedertaal zijn geen spekkopers, want ook die moeten
zich behelpen met het zwakkere Engels van hun docenten en medestudenten. En ook de kennisoverdracht door Nederlandse docenten wordt bemoeilijkt, want ook hun Engels is zwakker dan hun
Nederlands. Orn.met Ilja Pfeijffer te spreken: onderwijs in het Engels is verweekt en gebleekt onderwijs. Het is onderwijs op krukken.
Die mankerende Engelse taalvaardigheid en het nadelige effect
daarvan op kennisoverdracht, kennisverwerving en academische
ontwikkeling in het algemeen, zetten de kwaliteit en toegankelijkheid van het universitaire onderwijs onder druk en kunnen leiden
tot meer studie-uitval, lagere cijfergemiddelden, een langere studieduur, en - bij studenten die dat allemaal koste wat het kost proberen
te voorkomen - meer studiestress. Ténzij bestuurders en docenten
er via verdere verschoolsing in slagen deze indicatoren voor studiesucces op peil te houden of, nog erger, bezwijken voor de verleiding
de normen dan maar naar beneden bij te stellen, met blijvend verlies van onderwijskwaliteit tot gevolg.
Moedertaal als godenmaal
Maar wacht eens even, het Engels van de Nederlanders is toch alleszins aan de maat? Werden ze niet onlangs nog twee keer op een
rij in de BF English Proficiency Index uitgeroepen tot beste beheersers van het Engels als tweede taal, prijkend boven aan de lijst van
niet-moedertaalsprekers van het Engels in maar liefst tachtig onderzochte landen? Inderdaad, voor een tweede taal mag het Engels
van veel Nederlanders, zeker dat van onze universitaire studenten
en docenten, er best zijn. Maar het haalt het niet bij hun beheersing
van het Nederlands. Het zijn nog steeds ongebalanceerde twee- of
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meertaligen, bij wie het Nederlands aantoonbaar sterker ontwikk eld
is dan het Engels.
Dat ook de taalvaardigheid in een sterk ontw ikk elde tweede taal
(T2) het aflegt tegen die in de moedertaal (T1) blijkt uit talloze
publicaties. Er zijn wereldwijd letterlijk honderden studies verricht
naar hetg ebruik van moedertaal en tweede taal door tw eetaligen.
Daarin is gekeken naar een gevarieerd scala van taalcombinaties en
tw eetaligen, maar meestal waren de proefpersonen universitaire
studenten en was het Engels hun tw eede taal. In een substantieel
deel van die studies werden de Nederlandse en Engelse taalvaardigheid van Nederlandse en Vl aam se universitaire studenten, allemaal

dities waren nog groter bij een instructie aan de proefpersonen om
de leesstof te bestuderen. Bovendien werden geheugentesten na het
bestuderen van Engelse teksten slechter gemaakt, en werden meerkeuzevragen en open vragen slechter beantwoord.
Bezien in het licht van zo veel signalen dat het gebruik van het
Tz-Engels als instructietaal leerprocessen en leeropbrengsten ernstig kan belemmeren, is de titel van Hartsuikers artikel - 'De nadelen zijn gelukkig beperkt' - opmerkelijk. Wie moest hier gerust- of
tevredengesteld worden en waarom? Staat Vlaanderen aan de vooravond van een verengelsingsoffensief in het hoger onderwijs en
moeten de gemoederen bij voorbaat bedaard worden?

met het Nederlands als moedertaal, onderzocht.
In het Tijdschrift voor hoger onderwijs en management deed de

Woordenschat als taalschat

Gentse hoogleraar Rob Hartsuiker onlangs verslag van de bevindingen van LEMMA, een onderzoeksproject waarin cognitief psychologen, taalkundigen en onderwijskundigen van de Universiteit
Gent samenwerken bij het beantwoorden van de vraag of studenten
in een tweede taal even gemakkelijk informatie verwerken en onthouden als in hun moedertaal. In het artikel werd een groot aantal
experimenten besproken waarin Vlaamse studenten met het Nederlands als moedertaal en het Engels als tweede taal de deelnemers
waren. Hun prestatie in een conditie met het Engels als testtaal werd
steeds vergeleken met die in een conditie met het Nederlands als
testtaal. De resultaten logen er niet om en bevestigden eerdere bevindingen, ook van vergelijkbare studies uitgevoerd aan Nederlandse universiteiten. De taalvaardigheid in het Engels verloor het
op alle fronten van die in het Nederlands en dat had vervelende
consequenties voor informatieverwerking en leren: woordherkenning - zowel visueel als auditief - en woordproductie kostten meer
tijd in het Engels dan in het Nederlands. Ook het lezen van hele
zinnen, tekstfragmenten en boeken was tijdrovender in het Engels.
Lezen in het Engels leidde tot een toename van de leestijd van maar
liefst 20 procent. De verschillen in leestijd tussen de twee taalcon-

Maar meer nog dan bovengenoemde beletsels is het relatief kleine
vocabulaire in een tweede taal verantwoordelijk voor het krukkiger
Engelstalige onderwijs. Tegelijkertijd is het de oorzaak van een deel
van de al gesignaleerde beletsels. Woorden zijn dragers van 'lexicale concepten', woordbetekenissen. Hoe meer woorden we kennen,
en hoe beter we ze kennen, des te groter zijn ons uitdrukkingsvermogen en begripsvermogen. Bovendien ondersteunt een
grote woordenschat het denkvermogen, want al die lexicale concepten zijn evenzovele ingrediënten van ons denken. Diverse studies
hebben uitgewezen dat de grootte van de woordenschat ongeveer
50 procent van de variantie in taalvaardigheid in de betreffende
taal kan verklaren. Bovendien is gebleken dat woordenschatomvang
25 procent van de variantie in cijfergemiddelden, een belangrijke
maat voor studiesucces, kan verklaren. Deze cijfers illustreren de
cruciale rol die woordkennis speelt in taalvaardigheid en academische ontwikkeling.
Schattingen van de omvang van iemands vocabulaire zijn sterk
afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethode, de gekozen lexicale eenheid en van wat voor soort woordkennis getest wordt, maar
een consistent patroon in de uitkomsten van alle onderzoeken is
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dat de woordenschat in een tweede taal, ook die van vaardige gebruikers, aanzienlijk kleiner is dan de woordenschat in de moedertaal. De mondiale expert bij uitstek, de Nieuw-Zeelandse onderzoeker Paul Nation, stelt dat de woordenschat van goed opgeleide
twintigjarige Ti-sprekers van het Engels gemiddeld ongeveer
zo.ooo.woordfamilies telt. De woordenschat van hoogopgeleide
Tz-sprekers van het Engels, in het bijzonder studenten in de laatste
fase van hun universitaire studie, omvat er volgens hem ongeveer
8.000-9.000. Onderzoek van de Nederlandse deskundigen Hazenberg en Hulstijn komt uit op vergelijkbare aantallen: Nederlandse
eerstejaarsstudenten in Nederlandstalige universitaire opleidingen
kenden ongeveer 19.000 Nederlandse woorden. Buitenlandse eerstejaarsstudenten in die opleidingen - met dus een voldoende hoge
Nederlandse taalvaardigheid om te worden toegelaten - kenden er
ongeveer 11.000. De conclusie moet zijn dat volgens een conservatieve schatting Nederlandse studenten het bij aanvang van een Engelstalige opleiding moeten zien te rooien met 40 tot 50 procent
minder elementaire deeltjes van uitdrukken en begrijpen dan hun
jaargenoten in een Nederlandstalige opleiding. Ze hebben een Engelse woordenschat in omvang vergelijkbaar met die van een tienjarig Engels kind. Bovendien is hun kennis van veel van die Engelse woorden oppervlakkiger dan die van de corresponderende
Nederlandse woorden. Omdat het leren van woorden nooit overgaat - volgens een recente schatting leren we er tussen ons twintigste en zestigste levensjaar nog eens 6.000 nieuwe lemmas bij - is de
situatie minder nijpend voor ouderejaarsstudenten en docenten,
maar ook hun Engelse woordenschat doet in omvang en diepte
onder voor die in hun moedertaal.
De wrange vruchten van Engelstalig onderwijs
De talloze onderzoeksresultaten die aantonen dat de taalvaardigheid in een tweede taal geringer is dan die in de moedertaal zijn
evenzovele indirecte aanwijzingen dat onderwijzen en onderwezen

worden in een tweede taal nadelig is voor de onderwijskwaliteit.
Directe aanwijzingen zijn er ook. Ze komen uit studies waarin de
leeropbrengsten van onderwijs in de moedertaal en in de tweede
taal rechtstreeks met elkaar worden vergeleken en gebruik wordt
gemaakt van objectieve prestatiematen. Gezien de risico's en potentieel ingrijpende gevolgen van volledig Engelstalig onderwijs is het
verbazingwekkend hoe weinig van dat soort studies er bestaan. Een
overzichtsartikel uit 2017 van de relevante literatuur wereldwijd
komt uit op een totaal van slechts vijf onderzoeken waarin gekeken
is naar het effect van Engelstalig onderwijs op lees- en luisterbegrip
en op leeropbrengst. En dan nog vertoonde een deel van dat toch
al opvallend kleine aantal, methodologische beperkingen.
De uitkomsten van die studies bieden onderwijsbestuurders geen
reden om gerustgesteld en vergenoegd over te gaan tot de orde van
de dag. Hoewel de resultaten wisselend waren - in sommige studies
werden nul-effecten gevonden - waren er ook sterke aanwijzingen
dat het Tz-Engels als instructietaal inderdaad afbreuk doet aan
studiesucces, terwijl betere studieresultaten met Engelstalig onderwijs nooit werden gevonden. De methodologisch meest overtuigende van de besproken vijf studies is het al in 1995 gepubliceerde
Delftse promotieonderzoek van Diana Vinke. In een op tal van
variabelen zorgvuldig gecontroleerde studie, onderzocht zij de leeropbrengst van een college wetenschapsfilosofie gegeven aan Nederlandse studenten in ofwel het Engels ofwel het Nederlands, door
een en dezelfde Nederlandse docent met een hoog taalvaardigheidsniveau in het Engels. De daaropvolgende kennistoets werd beter
gemaakt door de studenten die het college in het Nederlands gevolgd hadden. Omgerekend naar de gebruikelijke tentamencijfers
scoorden zij een half punt hoger dan hun studiegenoten die het
college in het Engels hadden gevolgd. Dat verschil mag op het eerste gezicht bescheiden lijken en geen reden tot zorg, maar vergis je
niet: Vinke rekende voor, dat het aantal onvoldoendes ermee toeneemt van 16 procent na een college in het Nederlands naar 29 pro-
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cent na een Engelstalig college. Tegelijkertijd neemt het aantal excellente cijfers ermee af van 25 naar 13 procent. Gegeneraliseerd
·,, naar volledig Engelstalig onderwijs laten de gevolgen zich raden:
studievertraging, studiestaking en jammerlijk gemiste cum laudes.
Dat Vinkes onderzoeksresultaat geen ongelukkige toevalstreffer
was blijkt-uit een Nijmeegs promotieonderzoek waarop Johanna de
Vos eerder dit jaar promoveerde. Ze vergeleek daarin de studieprestaties van Nederlandse en Duitse eerstejaars psychologiestudenten
die een Engelstalig of Nederlandstalig programma volgden. De
Nederlandse studenten in het Nederlandstalige programma hadden
aan het einde van het studiejaar een cijfergemiddelde dat ruim een
half punt hoger was dan het cijfergemiddelde van de Nederlandse
studenten in het Engelstalige programma (7,23 versus 6,68). De
cijfergemiddelden voor de Duitse studenten in het Nederlandstalige en Engelstalige programma waren 6,73 en 6,91, statistisch
gezien gelijk aan die van de Nederlandse studenten in het Engelstalige programma, maar beide lager dan die van de Nederlandse
studenten in het Nederlandstalige programma. Met andere woorden, de groep studenten voor wie de instructietaal de moedertaal
was behaalde betere studieresultaten dan alle drie de groepen die
onderwijs volgden in een andere taal dan hun moedertaal. Het mag
duidelijk zijn: kiezen voor het T2- Engels als instructietaal is kiezen
voor tweederangs taalgereedschap bij de vorming van academici.
Verzinsels
En passant illustreert het onderzoek van Johanna de Vos ook dat
een aantal door de universiteiten zonder blikken of blozen genoemde beweegredenen om Engelstalige opleidingen aan te bieden verzinsels zijn. In het eerdergenoemde Factsheet van de VSNU wordt
beweerd dat het de wens van de Nederlandse studenten zelf is om
Engelstalig onderwijs te volgen, maar van de 213 Nederlandse studenten in het onderzoek van De Vos hadden er maar 39 gekozen
voor het Engelstalige programma. Een ander opvallend gegeven is
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het grote aantal Duitse studenten in het Engelstalige programma,
maar liefst 270 (tegen 40 in het Nederlandstalige programma). Met
ook nog 44 buitenlandse studenten met een andere nationaliteit dan
de Duitse in het Engelstalige programma kan niemand er nog omheen: die Engelstalige variant was er vooral voor de buitenlandse
student. Deze merkwaardige situatie blijkt geen uitzondering te zijn,
want in het NRC van 8 mei 2018 liet Maarten Huygen zien dat in
Groningen slechts 9 procent van de Nederlandse studenten psychologie kiest voor het Engelstalige programma. Deze cijfers tonen ook
aan dat het streven -van de universiteiten om via de international
classroom de interculturele competenties van de Nederlandse student te vergroten tot nu toe jammerlijk is mislukt. Die international
classroom bestaat immers niet, althans niet voor de typische Nederlandse bachelorstudent.
En dat het internationale karakter en de thematiek van de wetenschap vraagt om Engelstalig onderwijs - ook beweerd in het Factsheet - is al even onwaar. De Nederlandse wetenschap is al decennia
sterk internationaal georiënteerd en was dat al toen er nog als vanzelfsprekend in het Nederlands werd gedoceerd. Publiceren in het
Engels vraagt natuurlijk om een goede beheersing van het Engels,
maar het is een drogreden te denken dat Engels als instructietaal de
meest aangewezen route is naar dat begerenswaardige doel. Het
schaarse onderzoek naar de toename van Engelse taalvaardigheid
in volledig Engelstalige programmàs wijst op een verrassend kleine
winst op sommige, lang niet alle, talige deelvaardigheden. Met andere woorden, ook wie veronderstelt dat in elk geval het Engels van
studenten sterk zal verbeteren in volledig Engelstalig onderwijs
komt bedrogen uit.
De boosdoener
Zo veel desinformatie in wat dan ook nog misleidend een Factsheet
genoemd wordt roept onherroepelijk de vraag op welke onwelgevallige waarheid hier verdoezeld moest worden. Wat is de primaire
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oorzaak van de verengelsing die zich in tomeloos tempo heeft voltrokken binnen ons universitaire onderwijs? Waarom tuigden de
universiteiten volledig Engelstalige programma's op ter accommodatie van, vooral, de buitenlandse student, ook in sectoren waarin
er geen tekort is aan universitair opgeleiden en soms zelfs een overschotî.Wat is de onvermijdelijkheid die de universiteiten ertoe
bracht daarmee de onderwijskwaliteit op het spel te zetten en het
Nederlands in het defensief te drukken en te verdringen, als cultuur- en wetenschapstaal en als ultiem communicatie- en leerinstrument van de Nederlandse student? Waarom worden studenten
en docenten gereduceerd tot talige mankepoten? Waarom plaatsen
de universiteiten zichzelf buiten de wet, want die schrijft voor dat
het universitaire onderwijs in beginsel in het Nederlands wordt
gegeven en dat het een van haar kerntaken is de Nederlandse taalvaardigheid van Nederlandse studenten te bevorderen. Waarom
plaatsen ze zich buiten de samenleving door het Nederlands, het
sterkste bindmiddel in de Nederlandse samenleving (zie het recente SCP-rapport Denkend aan Nederland), te verwaarlozen?
Na jaren van krampachtig zwijgen is het hoge woord eruit: de
boosdoener is de manier waarop het onderwijs gefinancierd wordt,
namelijk door een relatief groot deel van het budget toe te kennen
op basis van aantallen studenten en uitgereikte diplomas, De grote
afhankelijkheid van deze 'student-gebonden' bekostiging, in combinatie met een natuurlijke overlevingsdrang 'moedigt instellingen
aan zo veel mogelijk Nederlandse, maar zeker ook internationale,
studenten aan te trekken door onder andere het gebruik van het
Engels als voertaal', aldus een adviescommissie ( de commissie- Van
Rijn) die in 2019 in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bekostiging van het hoger onderwijs heeft
onderzocht.
Wil een universiteit haar aandeel in de rijksbijdrage minimaal
gelijk houden dan moet zij bij het werven van studenten concurreren met de andere universiteiten. Bij ontstentenis van voldoende

Nederlandse studenten wordt de verleiding dan groot om een opleiding volledig Engelstalig te maken of om binnen de opleiding een
Engelstalige variant aan te bieden, naast een Nederlandse, en zo
buitenlandse studenten te lokken. Aan die verleiding zijn de universiteiten massaal bezweken. En het werd een eclatant succes: in
vijf jaar tijd, zo leert opnieuw de website van de VSNU, verdubbelde
het aantal buitenlandse studenten aan de universiteiten tot 56.000,
19 procent van het totale aantal universitaire studenten. Er zijn opleidingen waarin het aantal buitenlandse eerstejaarsstudenten onmiddellijk na verengelsing vertienvoudigde of meer. Zo zag de
psychologieopleiding aan de Universiteit van Amsterdam het aantal buitenlandse eerstejaarsstudenten zelfs meteen stijgen van 12
naar 259. Gelijktijdig daalde het aantal Nederlandse eerstejaarsstudenten van 315 naar 227, wat de algemene vraag oproept of de toename van het aantal buitenlandse studenten tot verdringing van
Nederlandse studenten leidt. Opleidingen met meer buitenlandse
dan Nederlandse studenten zijn al lang geen uitzondering meer. In
sommige daarvan is het aandeel buitenlandse studenten zelfs gestegen tot 80 procent en hoger.
Terwijl de afzonderlijke universiteiten druk doende waren aldus
hun eigen aandeel in de bekostiging veilig te stellen en hier massaal
in slaagden, nam het totale aantal studenten aanzienlijk toe. Die
groei ging niet gepaard met een evenredige groei in de over de instellingen te verdelen rijksbijdrage voor onderwijs. Het budget per
student nam daardoor af, met alle gevolgen van dien: uitpuilende
collegezalen, minder kleinschalig onderwijs, minder individuele
begeleiding per student, meer werkdruk voor docenten. Verlies aan
onderwijskwaliteit dus, ook hierom.
In zijn eerder dit jaar gepubliceerde analyse van de moderne
universiteit, Genadezesjes, vergeleek Eelco Runia de slag om de buitenlandse student met, ik citeer, 'de imperialistische scramble for
Africa van het einde van de negentiende eeuw. Alle Europese naties
wilden een plaatsje in de zon, allemaal zagen ze gouden bergen in
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het verschiet, aan het eind van de rit was niet alleen een continent
volkomen ontwricht maar bleek bijna iedereen er geld bij ingeschoten te hebben: De analogie met de huidige slag om de buitenlandse
student is onmiskenbaar, al dient nu het Nederlands, geen kralen
en spiegeltjes, als wisselgeld.
En nu-is daar dan die weldadig openhartige conclusie dat er in
de onderwijsbekostiging een oneigenlijke groeiprikkel besloten lag,
die weldra, zo is het voorstel, geneutraliseerd gaat worden. De
spreekwoordelijke weg van de minste financiële weerstand zal worden versperd. Het valt te hopen dat dat de opmars van het Engels
binnen ons hoger onderwijs zal stuiten. En de krukken kunnen dan
binnenkort terug naar de zolder.

EINDEXAMEN NEDERLANDS DIT JAAR
IN HET ENGELS
Job Eikelboom en Peter Buurman

Het eindexamen Nederlands wordt dit jaar volledig gegeven in het
Engels. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wil op deze
manier het eindexamen aantrekkelijker maken voor internationale
scholieren.
'We leven in een tijd van globalisering; zegt CvTE-voorzitter
Pieter Hendrikse. 'Om aansluiting te vinden bij centraal schriftelijke examens over de grens is dit een noodzakelijke aanpassing.
Neem nou Engeland, daar doen ze alles al in het Engels. Ik zeg niet
dat wij dat ook meteen moeten doen, maar het is wel een ideaalbeeld waar we stapje voor stapje naar zullen blijven streven:
Volgens Hendrikse gaat deze beslissing geen negatieve gevolgen
hebben voor de cijfers van eindexamenkandidaten. 'Integendeel;
zegt hij. 'Jongeren kunnen zich tegenwoordig door Netflix en YouTube veel beter uitdrukken in het Engels dan in het Nederlands.
Doordat we ze nu een Engelse tekst voorschotelen, gaat het cijfer
Nederlands gegarandeerd hoger uitvallen. We komen zo dus tegemoet aan de wensen van de moderne tijd en we maken een eind
aan de dalende trend in de resultaten. Two mockingbirds, one
stone:
Leerlingen tonen zich tevreden met het besluit van het CvTE. 'Ik
vind het wel chill; zegt vwo-leerling Marianne. 'I don't know, in het
Nederlands vind ik het soms zo lastig om, hoe zeg je dat? To find
words. Anyway, je snapt wel wat ik bedoel. Right?' En havo-leerling
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