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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 25 maart en 8 april 2019 gesproken 
over de notitie van DSP The Hague over het taalbeleid en de medezeggenschap.  
 
De fractie heeft de wens om belemmeringen weg te nemen die internationale studenten en 
stafleden ondervinden in de verwezenlijking van hun recht op medezeggenschap, en de 
Raad steunt deze wens. De Raad en het College hebben hierover eerder correspondentie 
gevoerd in het najaar van 2018. 
 
De Raad heeft voorgesteld aan het College de taalrichtlijn nader te specificeren, en een 
richtlijn op te stellen voor de medezeggenschap dat handvatten geeft voor 
medezeggenschapsorganen hoe te handelen indien leden de Nederlandse taal niet machtig 
zijn. Specifiek vindt de Raad het van belang dat in geval van instemmings- of adviesrecht er 
Engelse samenvattingen of vertalingen beschikbaar zijn, wanneer een raad dat zelf van 
belang acht.  
 
De Raad vindt het een teleurstelling dat het College van Bestuur niet bereid is op de 
voornoemde voorstellen in te gaan en over te nemen. Hij is wel blij dat er enige ruimte is 
ontstaan bij het College, gehoord zijn uitspraak in de overlegvergadering van 8 april 2019 
dat hij zich nader gaat bezinnen op de mogelijkheid om Engelse samenvattingen te 
verzorgen. De Raad ziet een voorstel hiertoe graag tegemoet voor de volgende 
Overlegvergadering d.d. 20 mei 2019.  
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De Raad zal zelf inspanningen blijven leveren om internationale studenten en stafleden in de 
mogelijkheid te stellen mee te draaien in de medezeggenschap. Hij zal daartoe de komende 
maanden werken met een taalbuddy, verkenningen uitvoeren voor een betaalde stage en 
zelf, waar hij dat nodig acht, voor vertalingen zorgen.   
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


