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VERENGELSING
De politiek moet de univer-

sitei.ten tot de orde roepen.
De toekomst van het Nederlands staat op het spel.

van de Nederlandse taalvoorhet
maatschappelijke en culturele leven.
Het staat buiten kijfdat een goede
beheersingvan Engels in hethoger
onderwijs vangroot belang is. Dat be-

tekent echter niet datwe afscheid
zouden moeten nemen van onze
eigentaal.
De verwaarlozing van het Nederlands aan onze universiteiten leidt
niet alleen tot een dramatische dalingvan hetaantal studenten dat
kiest voor de studie Nederlands, maar
ondergraaft hethele stelselvan publiek bekostigd onderwijs.
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Degrotetoestroomvan buiten-

ndanks de maatschappelijkeonrustdie de gestageverwijderingvan het Nederlands uit steeds meergeledingen van het hoger onderwijs de al
gelopen jaren heeft veroorzaak, gaat
ditproces in hoogtempo door. Zoals
de onderwijsinspectie in haar onderzoeksrapport uit december 2018 aantoont, overtreden universiteiten en
hogescholen daarmee massaal de

lhndse studenten -vooral veroorzaakt door deze verengelsing - heeft
namelijk mede tot gevolg dat er
steeds mindergeld per studentbeschikbaar is. Kind van de rekening
zijn dus inde eerste plaats de studenten zelf, die slechter onderwiis genieten en die geen Nederlandse taalvaardigheid op academisch niveau meer
ontwikkelen. Dit is een verschraling

wet.
Inmiddels wordt driekwart van de
masteropleidingen aan de Nbderlandse universiteiten uitsluitend in
het Engels verzorgd. Ook de bacheloropleidingen worden momenteel in
rap tempo verengelst, vaak zonder

vorrning.

goede inhoudelijke redenen. Eris een
re€el risico datons land binnen enkele jaren hoofdzakelijk Engelstalige
universiteiten kent, met hier en daar
nogwat restjes Nederlands. Onze taal
verliest zo haar academische status
en zal daardoor ook binnen het voortgezet onderwi js steeds lager gewaardeerd worden.
De oorzaken van de verengelsing
zijnvooral het huidige systeemvari .
bekostiging en een eenzijdige kijk op
het proces van globalisering. De Nederlandse universiteiten, met de
VSNU voorop, blijken niet in staat een
gezamenlijk beleid te ontwikkelen
dat de kwaliteit van het onderrruij s en
de zorg voor onze taal waarb oryf.zii
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En aangezien een goede Nederlandse-taalvaardigheid voor veel beroepsgroepen van groot belang blij ft ,
heeft de verengelsing van het hoger
onderwijs ook nadelige gevolgen
voor de positie op de arbeidsmarkt
van met name de wattaalzwakkere
studenten. Verengelsing leidt bovendien tot eenverdere sociale tweedeling in de samenleving en werkt
segregatie in de hand.

Voorts ondermijnt zij de samenhang van het Nederlandse onderwijsgebouw als geheel, bemoeilijk zij de
werving van academisch geschoolde
leraren voor het onderwijs en plaatst
zii de universiteit op verdere afstand

verengelsing
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van de samenleving.
Wat de Nederlandse taal betreft
gaan onze publiek bekostigde universiteiten en de VSNUvoorbij aan hun'

maatschappelijke en culturele opdracht. Datzelfde geldt nu n'elaas ook
vooi steeds meerhogescholen. Om
die reden moeten zij nu doorde politiek tot de orde worden geroepen. Er
dientop korte termijn een zinnige balans te komen tussen hetgebruikvan
het Nederlands en datvan het Engels
in het hoger onderwijs.
Inreactie op de maatschappelijke
onrust rond verengelsing is er momenteel nieuwe wetgeving in de
maak Hoewel de ministerdaarmee
een scherper wettelijk kader zegt te
wilien cre€ren, laat de nieuwe formu-

lering van de wet die onlangs ter inzage is gelegd, te veel ruimte open
voor de voortzettingvan het huidige
proces van verengelsing. Bovendien,
zolang onvoldoende erkend wordt
wat de aard is van de huidige problemen, is nieuwe wetgeving alleen geen
garantie voor verbetering.
In onze brief aan de Tweede Kamer

uiten wij onze grote zorgover de posi
tie van het Nederlands in het hoger
onderwijs en wagln wi; om wettelijke versterking hiervan. Deze zorgen
zijn vervat in tien prangende kwesties. Wij verzoeken de Tweede Kamer
om zich daarvan bij de behandeling
van de nieuwe wet rekenschap te ge-

ookdenieuwe
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veelruimteopen
voorhetprocesvan
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Nas[ Fritsvan Oostrom, DavidVan
Reybrouck, Paul Scheffer, Naema
172 andere hoogleraren,
schrijvers en prominenten uit de culturele sector. Zie ook volkskrant.nl.
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Hoe moeten w

ten. Traditionele media doen datvolgens de helftvan de Nederlanders.
Verder worden in het onderzoek se
ciale conflicten tussen autochtone en
allochtone groepen, en tussen groe-

pen met verschillende politieke opvattingen, gezien als een groeiend
probleem. Een grote tegenstelling
(maar niet per se een groot conflict)

gaat (was aa procent).

Als redenen voor de sombere
verwachtingen noemen mensen de

gedaalde koopkracht, .zwaardere
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procent), maardat is nog altijd min-

der dan in t97o, toen
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procentvan de

Nederlanders andere mensen was
gaan haten om hun standpunten.

(woon) lasten en stijgende kostenvan

hetlevensonderhoud.
De conclusies van het SCP lijken op
het eerste gezicht haaks te staan op
een rapport dat het Centraal Bureau

OPII{IE&DEBAT23
lnterview Paul Dekker (SCP):
'Maakt u zich over mij geen zorgen
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Schriivers en professoren in actie
tegen 6verengelsing' universiteit
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Hoogleraren, schriivers en be
kende Nederlanders roepen de
T\nreede Kamer in de Volkslrant
op om de'verengelsing' van het
hoger onderwijs te stuiten. Aanleiding daarvoor is de op handen
ziinde aanpassing van de Wet op

hethogeronderwijs.
'Kamerleden, de toekomstvan het Ne-

derlands ligt in uw handen.'Met die
dringende woorden opent de oproep
van 180'prominenten' aan de Tweede
Kame r vandaag

in

de Vo lkskr ant.

het schrijven uiten

taal'noodzakelijk' is. In de praktiik
bleek dat rekbaar. Bijna driekwartvan

masteropleidingen is inmiddels in
het Engels, van de bachelorstudies is
dat z3 procent.
de

OokAdriaan van Dis,
Frits Bolkestein en
AnnaEnquisteisen

stappenvanpolitiek

Met

hoogleraren,

schrijvers en bekende Nederlanders

-

onderwieAdriaanvan Dis, Frits Bolke
stein en Anna Enquist - huq zorgen
over het oprukkende Engels in het onderwijs.
Aanleiding is de aanpassing die minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil doen in deWet op het hoger onderwijs. Hierin zal zij ook de
passage over het taalbeleid wijzigen.
Het nieuwe wetsvoorstel wordtwaarschijnlijk nog voor de zomer behan-

deld indeTweedeKamer.
Ondertekenaars van de brief lopen
daarva3t op vooruit en roepen Kamerleden op om dewetswijzigingkritisch

tebekijken.

In de huidigewettekst uittg gt staat
dat alle lessen in het Nederlands moetenworden gegeven tenzij een andere

tekst pastvolgens Van Engelshe
ven niet meer bij deze tijd van internationalisering. Daarom komt dat criterium in de nieuwe wet te vervallen.
Instellingen mogen onderwijs in een
andere taal aanbieden als dat een
'meerwaarde'heeft ten opzichte van
het Nederlands. Van Engelshoven wil
erwel streng op toezien dat instellingen om de juiste reden ovelstappen
op een andere taal.
Volgens de ondertekenaars laat het
nieuwe wetsvoorstel te veel ruimte
De

open om het proces van'verengelsing' op hogescholen en universiteitenvoortte zetten. De opmarsvan het
Engels in de collegebanken is al jaren

onderwerp van discussie. Voor veel

deB
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onderwijsinstellingen is het aantrekkelijkom opleidingen in die taal aan
te bieden omdat srudenten van over
de hele wereld zich er dan kunnen
voor kunnen inschrijven.
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Volgens Felix Huygen van Beter On-
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derwijs Nederland (BON); mede-initiatiefnemer van de oproep, verliest
de Nederlandse taal haar academische status door de verengelsing. Bovendien zou dit proces de Nederlandse taalvaardigheid verschralen,

terwijl het Nederlands op de arbeidsmarkt en in de maatschappij nog
steeds verreweg de belangrijkte voertaal is. 'Als je vanaf je 18de uitsluitend
college volgt in het Engels, kun je nog
prima een kopje koffi e bestellen in het
Nederlands, maar kun je niet in je eigen taal over academische onderwerpen spreken', zegt Huygen.
Van Engelshoven laatweten datze
'pal'voor het Nederlands op universi-

teiten en hogescholen staal'Tegelijkertijd kunnen we ookniet zonder Engels in de internationale wereldvan
het hoger onderwijs en wetenschap',
stelt ze. 'Dit wetsvoorstel moet zorgen
voor een juiste balans hierin.'
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