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Geacht College,
De Raad heeft in zijn vergaderingen van22 en 29 augustus het concept voor het
Uitvoeringsplan Taalbeleid besproken. De Raad wil naar aanleiding hiervan het volgende
naar voren brengen.
De Raad is tevreden over de toezegging van het College dat het deel van het plan over de taal
die in de medezeggenschapsorganen van de Universiteit gevoerd moet worden,
aangescherpt zal worden, en in overeenstemming gebracht zal worden met het staande
beleid dienaangaande.

Ook is de Raad te spreken over het voornemen van het College deprecieze formuleringen
zal heroverwegen inzake de kwestie in hoeverre de tweetaligheid van de Universiteit met
zich mee brengt dat alle informatie in beide talen aanwezig dient te zijn, en in hoeverre de
universiteit zich eraan zou moeten committeren om alle informatie identiek beschikbaar te
garanderen. Dit geldt, binnen de wettelijke beperhngen, met name voor de informatie bij
opleidingen die in een bepaalde taal worden aangeboden.

In het uitvoeringsplan wordt een aantal taalcursussen en toetsen aangekondigd. Eén hiervan
is de Engelse taaltoets die bachelorstudenten in hun derde jaar zullen afleggen. De Raad is
blij met deze stap en vind het erg goed dat er een taaltoets Engels voor deze studenten komt.
Aan de toets zijn echter geen consequenties verbonden. Het zou het aanbevelenswaardig zijn
als de studenten worden aangespoord om consequenties te trekken uit de resultaten van de
toets. Hiertoe zou ook overwogen kunnen worden om na enige tijd over te gaan op een
intensievere toets. De nieuwe taalcursussen dienen met name onder de aandacht te worden
gebracht van studenten die laag scoren bij de toets.
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De Raad raadt het College aan om nauwkeurig te onderzoeken welke juridische
consequenties de uitvoering van het taalbeleid met zich meebrengt.
Als laatste ziet de Raad met belangstelling uit naar de universitaire lijst met eenduidige
Engelse terminologie.

Hoogachtend,
namens de Universiteitsraad,

P.C. Krol
Voorzitter

