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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft tijdens zijn vergaderingen van 27 januari en 10 februari 2020 
gesproken over de inventarisatie van het taalbeleid. Naar aanleiding hiervan wil de Raad 
graag de volgende punten bij u onder de aandacht brengen. 
  
Allereerst is de Raad van mening dat studentenevaluaties niet volstaan als meetinstrument 
voor het mondelinge taalniveau Engels van docenten, omdat daar biases in kunnen 
doorwerken en dit geen objectieve meting betreft. De Raad is blij met uw toezegging het 
onderzoek te zullen delen dat daar in LERU-verband over wordt verzameld. Ook kijkt de 
Raad uit naar de uitkomsten van de door u toegezegde inventarisatie van instrumenten om 
het taalniveau van docenten te monitoren en naar de keuze die op basis daarvan wordt 
gemaakt. Bij deze inventarisatie wordt eveneens bekeken hoe de universiteit docenten in 
staat kan stellen om in een veilige omgeving hun taalvaardigheid te verbeteren, indien dat 
nodig blijkt. 
 
Ten tweede vindt de Raad dat de voertaal die in de e-studiegids staat aangegeven, bindend 
dient te zijn. Studenten moeten weten waar zij aan toe zijn als zij zich inschrijven 
en niet in de praktijk met een andere voertaal worden geconfronteerd. Het verheugt de Raad 
dat het College die mening deelt en dit bij alle faculteiten onder de aandacht zal brengen. 
 
Tot slot heeft de Raad zorgen geuit over het niveau Engels dat in 6 VWO wordt behaald. Hij 
adviseert het College te bezien of er optionele voorzieningen op maat moeten komen in 
Engelstalige bachelor- of masterprogramma’s, zoals een mentoraat of cursus vakspecifiek 
Engels, zodat studenten het benodigde taalniveau kunnen bereiken. Hij memoreert graag uw 
toezegging dit 1) te toetsen in het onderwijsberaad en 2) te verkennen of meegenomen kan 
worden in de programmaevaluaties of het taalniveau van de student een struikelblok is voor 
het volgen van een Engelstalige bachelor of master. 
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Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


