Samenvatting
In dit advies staat de vraag centraal hoe de overheid, de onderwijsinstellingen en andere actoren in het onderwijs een evenwichtig taalbeleid kunnen voeren, waardoor enerzijds de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige Engelstalige opleidingen wordt bevorderd en anderzijds de positie van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap gewaarborgd blijft. Het
advies is geschreven op verzoek van de Eerste Kamer.
De Onderwijsraad is van mening dat het hoger onderwijs hoeder is van de Nederlandse taal en
cultuur, maar ook een essentiële functie vervult in de internationale kenniseconomie. Vanuit dit
standpunt doet de raad de volgende aanbevelingen.
Formuleer op instellingsniveau een duidelijke en gemotiveerde visie
De raad adviseert de overheid om van iedere instelling voor hoger onderwijs een duidelijke
en gemotiveerde visie op internationalisering en het gebruik van talen binnen de opleidingen
te vragen. Een nationaal debat kan behulpzaam zijn bij de ontwikkeling van een visie hierover.
Het instellingsbestuur zou in het jaarverslag verantwoording moeten afleggen over de reden
waarom in een opleiding een bepaalde taal of bepaalde talen worden gebruikt. Het verdient
aanbeveling de visie op het gebruik van talen helder te communiceren naar aankomende studenten, medewerkers en de samenleving.
Bevorder, handhaaf en bewaak de kwaliteit van het Engelstalige onderwijs
Kwaliteitsaspecten die verband houden met het Engels als één van de talen of de taal van de
opleiding, dienen een belangrijk onderdeel te zijn van de beoordeling door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Voldoende taalbeheersing door docenten is van groot
belang. Het verdient aanbeveling dit niveau van taalbeheersing bij de universiteiten op te
nemen in de basis kwalificatie onderwijs.
Zorg voor een beheersing van het Engels door studenten die recht doet aan academische
eisen
Internationalisering van het hoger onderwijs stelt eisen aan de taalvaardigheden van studenten. Dit geldt niet alleen voor buitenlandse, maar ook voor Nederlandse studenten. De raad is
van mening dat de eindtermen van mbo 4, havo en vwo vergelijkbaar moeten zijn met de eisen
met betrekking tot taalbeheersing die aan buitenlandse studenten worden gesteld.
Zorg voor een substantiële kennismaking van buitenlandse studenten en docenten met
de Nederlandse taal en cultuur
Instellingen van hoger onderwijs dienen buitenlandse studenten en docenten die langer dan
een jaar in Nederland onderwijs volgen of geven, in de gelegenheid te stellen zich de Nederlandse taal en cultuur op een zodanig niveau eigen te maken dat zij desgewenst op een verantwoorde manier in Nederland in het onderwijs en de samenleving kunnen participeren. De
kwaliteit van de aangeboden voorzieningen dient beoordeeld te worden door de NVAO.
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