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Verengelsing hoger
onderwijs:këlns
of gevaar.
Je hoeft maar in een gemiddelde studentenstad rond te lopen
en het beeld is duidelijk: de Nederlandse universiteiten en
hogescholen trekken veel aanwas van over de landsgrenzen
Oorzaak van de groeiende toestroom vanuit het buitenland is onder
meer de verengelsing van het hoger onderwijs. Voor de een is het
Engels in de collegezalen een gruwel, de ander ziet hetjuist als een
verrijking van de leefwereld.
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De toegenomen verengelsing van het
Nederlandse onderwijs is al lange tijd
onderwerp van gesprek. Maar eind maart
plaatsten 180 hoogleraren, schrijvers en
andere prominente Nederlanders een noodkreet
in de Volkskrant: 'Er is een reëel risico dat ons land
binnen enkele jaren hoofdzakelijk Engelstalige
universiteiten kent, met hier en daar nog wat restjes
Nederlands:

OLIEVLEK
Volgens Annette de Groot, emeritus hoogleraar Experimentele Taalpsychologie van de Universiteit van
Amsterdam en een van de initiatiefnemers van de
oproep, is de verengelsing van het hoger onderwijs
gedeeltelijk te wijten aan de bekostigingssystematiek. 'Het komt erop neer dat als bijvoorbeeld een
studie psychologie ergens aan een Nederlandse
universiteit besluit over te stappen op het Engels,
de andere universiteiten die die opleiding ook aanbieden, eveneens deze stap moeten zetten. Anders
verliezen ze een deel van hun marktaandeel. Een
opleiding blijft levensvatbaar en de financiering op
orde als een voldoende aantal studenten de weg
ernaartoe weet te vinden. Gebeurt dat niet, dan kun
je de deuren sluiten of moet je op zijn minst een
deel van het personeel ontslaan. Je hebt maar een of
anderhalve studentengeneratie nodig, en een heel
onderwijsveld kan volledig verengelst zijn. Het is een
zich steeds sneller uitbreidende olievlek, het gaat
heel erg snel.'

ENGELS IS GEPAST
Ook in het hbo wordt de verengelsing nauwlettend in
de gaten gehouden. Op Hogeschool Rotterdam volgt
momenteel ongeveer tien procent van de studenten
een studie in het Engels. 'Het gaat daarbij om een
afgebakend aantal opleidingen dat internationaal
is georiënteerd, bijvoorbeeld commerciële studies
die gericht zijn op de Aziatische markt. Afhankelijk
van de context waarvoor je opleidt, is het gepast
om in het Engels les te geven; vertelt Ron Bormans,
bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam.
'Maar de overgrote bulk van de opleidingen leidt
op voor de Nederlandse arbeidsmarkt; gaat hij
verder. 'Waarbij een perfecte beheersing van onze
taal noodzakelijk is. De studie bereidt je voor op
een goede professionele loopbaan en Nederlands is
bovendien de taal die ons verbindt, de taal van ons
publieke domein:

ONDERWIJSKWALITEIT
Bovendien speelt er nog een ander bezwaar tegen
verengelsing mee, vertelt De Groot: 'Voor het grootste deel van de docenten en studenten is het Engels
de tweede taal, die zij dus minder goed beheersen
dan het Nederlands. Er is een duidelijke relatie
aangetoond tussen taalvaardigheid en academische
ontwikkeling. Als je een beperkt vermogen hebt om
je uit te drukken in een vreemde taal, beïnvloedt dat
onmiddellijk de kwaliteit van het onderwijs:
Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen, vindt de angst
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voor verengelsing overdreven en ziet het juist als een
verrijking. 'Toen ik dertig jaar geleden student was in
Leiden, was tachtig procent van mijn studiegenoten
afkomstig uit een straal van vijftig kilometer rond
de stad. En die andere twintig procent kwam ook uit
Nederland. In dat opzicht ben ik wel jaloers op de
huidige studentengeneratie, die op zo'n makkelijke
en natuurlijke manier tijdens hun studie contact kan
hebben met mensen van over de hele wereld. Het
is wel waar dat je minder genuanceerd bent in een
andere taal. Genuanceerdheid is mooi, maar het
openen van jouw wereld voor die veel grotere dan de
Nederlandse polder is mooier:

de aanwezigen noemt het een meeting, dan begin
ik meteen "vergadering, vergadering" te roepen. En
ik heb het ook niet over een university of applied
sciences ( de internationale benaming die sommige
hbo-instellingen hanteren, EvB), maar over een
hogeschool. Taal politie wil ik mezelf niet noemen,
maar ik probeer mensen wel bewust te maken:
Van Oostendorp vindt: 'Waakzaamheid is altijd
geboden, maar er is eigenlijk geen reden tot zorg.
Nederlanders zijn gefascineerd door het Engels. We
worden langzamerhand een tweetalig volk. Maar
we kunnen dat aan. We zijn daarop toegerust. Je
hoeft daarvoor helemaal niet superslim te zijn:

FRANS

NATIONALISME

Ook het inburgeren van Engelse woorden in het
Nederlands, baart Van Oosten dorp weinig zorgen.
'Als je een roman leest van honderd jaar geleden,
dan staat die vol met allerlei Franse woorden die
ons nu niets meer zeggen. In die tijd was Frans op
het niveau van de elite heel belangrijk. En wat is er
gebeurd? Dat Franse taalgebruik is helemaal verdwenen. En zo zal over vijftig jaar niemand het meer
hebben over een clean-desk-policy. Dat geldt voor
heel veel termen. Die gaan ook weer weg. Woorden
zijn een soort bubbeltjes op de zee van taal. Die
spatten open en verdwijnen weer:

Over één ding wil De Groot tot slot duidelijk zijn.
'Ik heb niets tegen het Engels, noch tegen internationalisering van het hoger onderwijs. Ik benadruk
dit nog eens omdat verzet tegen verengelsing met
nationalisme van het foute soort wordt geassocieerd. Het wordt in een verdachte hoek geplaatst. En
dat is mogelijk een van de mechanismes waarom
het Engels steeds meer terrein wint in het hoger
onderwijs, ten koste van het Nederlands. Niemand
wil in een verdachte hoek worden geplaatst.
Daardoor krijg je politiek-correcte reacties, of men
doet er het zwijgen toe - mensen die denken: laat
ik me maar niet uitspreken, want dan word ik daar
ook mee geassocieerd. Maar mijn probleem met
verengelsing heeft niets met dat soort nationalisme
te maken. Wat is er mis mee gesteld te zijn op je
eigen taal?'•

TAALPOLITIE
Verdwijnen of niet, Bormans zorgt er in ieder geval
voor dat het Engels niet de werkvloer opsluipt op zijn
hogeschool. 'Als we in vergadering zitten en een van
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