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Taalbeleid
KORTE INHOUD

Het belang van kwaliteitsvol taalonderricht mag niet onderschat worden: zowel op het
vlak van Nederlands als andere talen kunnen studenten na het secundair onderwijs nog
veel leren, al dan niet door er expliciete aandacht op te vestigen in het curriculum.
Taalverwerving is echter niet enkel een doel op zich: opdat studenten na hun opleiding
hun eigen kennis binnen dat vakgebied kunnen blijven verruimen, is het belangrijk dat zij
academisch taalgebruik en vakjargon in de gangbare talen binnen dat vakgebied, onder
de knie hebben. Dat is evenwel geen pleidooi voor een ongebreidelde inzet van andere
talen in ons hoger onderwijs of voor een algemene verengelsing. De inzet van andere
talen dan het Nederlands vereist een duidelijk juridisch kader – dat nu evenwel nog te
stringent is – en onder meer afdoende taalondersteuning voor studenten en een hoog
beheersingsniveau door het onderwijzend personeel. Dat staat allemaal nog niet op punt
in het Vlaamse hoger onderwijs.

De Vlaamse Vereniging van Studenten vraagt:

✓ Meer expliciete aandacht voor taalonderricht in hoger onderwijs en dat zowel voor
opleidingen in het Nederlands als in andere talen.

✓ Een verdere versoepeling van de taalregelgeving, in het bijzonder wat het aandeel
anderstalige opleidingsonderdelen in een Nederlandstalige opleiding betreft.

✓ Een logische spreiding van de anderstalige opleidingen in Vlaanderen, en
Nederlandstalige equivalenten dichtbij de student.

✓ Gepaste en afdoende taalondersteuning voor studenten in het hoger onderwijs.

✓ Hoge vereisten voor personeel, maar geen rem op internationale mobiliteit.

✓ Een meer kwalitatieve wijze van toezicht op de naleving van de taalregelgeving.
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1.Inleiding
Taal is uitermate voor elke lerende: via taal ontvangt de lerende informatie die hij/zij/die
moet opnemen en verwerken; en het maakt de lerende mogelijk om gesproken of
geschreven te communiceren met medestudenten en docenten. Taal is evenwel ook een
gevoelig thema in het Vlaamse hoger onderwijs waar al veel over gezegd is, soms niet
gehinderd door een gebrek aan nuance. Het gebruik van een bepaalde onderwijstaal – of
het nu Nederlands, Engels of een andere taal betreft – vereist dat een aantal factoren in
overweging genomen moeten worden, niet in het minst het belang ervan voor de student
maar eveneens het juridische kader en het beheersingsniveau van de docent.

In dit standpunt staan we stil bij de positionering van de Vlaamse Vereniging van
Studenten ten aanzien van het gebruik van andere talen dan het Nederlands in het hoger
onderwijs. We vertrekking daarbij van vier pijlers:

● Iedere afgestuurde moet zowel actief als passief de internationaal gangbare talen
beheersen in het vakgebied waarin hij/zij/die opgeleid is, zodat hij/zij/die zich
zowel schriftelijk als mondeling kan uitdrukken;

● Nederlands kent ook als wetenschappelijke taal een belangrijke rol in het
onderwijs. Opleidingen moeten dus actief aandacht besteden aan het correct
gebruik van het Nederlands aangepast aan het niveau en de oriëntatie van de
opleiding.

● Docenten die lesgeven in een andere taal dan het Nederlands, moeten die taal ook
voldoende beheersen.

● Het taalbeleid in het hoger onderwijs moet geïntegreerd worden in de
onderwijsvisie en het onderwijsbeleid van iedere hogeronderwijsinstelling. Het kan
aldus niet los bekeken worden van andere thema’s zoals internationalisering.

We behandelen in deze tekst de geldende regelgeving op het taalgebruik in het hoger
onderwijs voor onderwijsactiviteiten en de wijze waarop VVS hiernaar kijkt. Vervolgens
bekijken we de voorwaarden die vervuld moeten zijn vooraleer een andere taal dan het
Nederlands gebruikt kan worden. Starten doen we evenwel met duiden waarom het
belangrijk is om een pleidooi voor het gebruik van vreemde talen niet te verengen tot
een verengelsing van het hoger onderwijs.

2.Geen taalbeleid maar een talenbeleid
Hoewel de Codex Hoger Onderwijs niet in het bijzonder is afgestemd op het gebruik van
het Engels als onderwijstaal, worden discussies daar de facto daartoe herleid. VVS verzet
zich tegen die verenging van het debat en staat dan ook uitdrukkelijk een talenbeleid
voor met voldoende aandacht voor het Nederlands, Engels en andere talen. Hoewel deze
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vraag om taalbeleid niet te beperken tot het Engels, is VVS er zich wel van bewust dat
het Engels veelal de internationaal gangbare taal is in veel – maar niet alle –
vakgebieden.

Voor studenten in het Vlaamse hoger onderwijs is het belangrijk dat zij in hun opleiding
een goed evenwicht kennen tussen het Nederlands en het gebruik van andere talen.
Waar dat evenwicht exact ligt, is opleidingsafhankelijk en wordt dus ook best daar
bepaald. VVS hoopt wel dat opleidingen daarbij niet alleen aandacht hebben voor wat in
een andere taal wordt gedoceerd, maar ook over hoe dat gebeurt. Dat geldt trouwens
ook voor het Nederlands: wetenschappelijk/academisch schrijven is een competentie die
studenten moeten kunnen verwerven, en waarvoor natuurlijk al een ruime basis moet
gelegd zijn in het leerplichtonderwijs. Wanneer studenten daarop beoordeeld worden,
ongeacht of dat in het Nederlands of een andere taal gebeurt, dan moeten zij daar ook
toe opgeleid worden.

Een brede talenkennis vormt echter niet alleen een meerwaarde voor de student en diens
opleiding maar evenzeer op de arbeidsmarkt. Veel studenten zien hun tijdens het
middelbaar opgebouwde talenkennis verloren gaan tijdens hun studies in het hoger
onderwijs. Natuurlijk is dat niet enkel de verantwoordelijkheid van de hogeschool of
universiteit, al kunnen zij natuurlijk studenten wel aanmoedigen om hun talenkennis niet
te verwaarlozen. Een afgestudeerde heeft er enkel baat bij om niet alleen een goede
kennis van het Nederlands te hebben maar eveneens van andere talen; dat uit zich niet
alleen op de arbeidsmarkt maar ook in de multiculturele samenleving die we ten heden
dage kennen.

3.Naar een soepelere taalregeling?
3.1. Onderwijsdecreet XXX

Onderwijsdecreet XXX versoepelde de decretale taalregelgeving zodat de universiteiten
en hogescholen meer ruimte krijgen om anderstalige bacheloropleidingen aan te bieden.
Daarmee kwam de decreetgever een van de engagementen uit het regeerakkoord
2019-2024 van Vlaamse Regering na. Dat heeft tot gevolg dat de grote lijnen van de
taalregeling voor het hoger onderwijs er sinds 1 september 2020 als volgt uitziet:

● Een graduaats- en bacheloropleiding respectievelijk een masteropleiding is een
Nederlandstalige opleiding voor zover minder dan 18,33% dan wel 50% van de
opleidingsonderdelen in het Nederlands wordt aangeboden.1

● In graduaatsopleidingen kunnen enkel in het Nederlands worden ingericht door de
hogescholen.2

2 Art. II.260/1 CHO.
1 Art. II.260/1, §3 en 261, §3 Codex Hoger Onderwijs (hierna: CHO).
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● 9% van de bacheloropleidingen kunnen aangeboden worden in een andere taal
dan het Nederlands.3

● Die 9% is gecontingenteerd op het niveau van de professioneel georiënteerde
bacheloropleidingen, de academisch georiënteerde bacheloropleidingen en de
bacheloropleidingen in de studiegebieden Audiovisuele en beeldende kunst, en
Muziek en podiumkunst.

● 35% van de masteropleidingen kunnen aangeboden worden in een andere taal
dan het Nederlands.4

3.2. Naar een soepeler regime
VVS heeft onder meer binnen de Vlaamse Onderwijsraad steeds gepleit voor meer ruimte
om in een Nederlandstalige bacheloropleiding opleidingsonderdelen in een andere taal
aan te kunnen bieden. VVS is zich ervan bewust dat binnen het huidige juridische kader
al veel ruimte bestaat: cursusmateriaal in een andere taal, gastcollega’s van anderstalige
sprekers… Toch evenaart dat niet de ervaring van een opleidingsonderdeel, met inbegrip
van de evaluatie in een andere taal te volgen.

Zeker in bacheloropleidingen is de ruimte te beperkt om gebruik te kunnen maken van
andere talen dan het Nederlands. 18,33% van 180 studiepunten stemt overeen met
ongeveer een semester. Gelet op de Europese en Vlaamse doelstellingen inzake
studentenmobiliteit, is dat te weinig, in het bijzonder voor de hogescholen die enkel de
bacheloropleidingen hebben om een anderstalig aanbod op te zetten. De internationale5

uitwisselingen van studenten zijn gebaseerd op overeenkomsten die vaak uitgaan van
het wederkerigheidsprincipe: een instelling die studenten wil uitsturen, moet er ook
kunnen ontvangen. Een enkel semester in een andere taal kunnen aanbieden is dan te
weinig voor veel buitenlandse partners. Wanneer dat dan wel lukt, is de opleiding
verplicht om al die beschikbare ruimte in een enkele taal in te richten, ook al is dat niet
de meest geschikte keuze om te maken.

Natuurlijk kan een versoepeling niet zonder enkele belangrijke voorwaarden, die
eveneens moeten gelden voor het reeds bestaande anderstalige aanbod. Die
voorwaarden behandelen we in de hoofdstukken hieronder. Dat het taalbeleid van een
universiteit of hogeschool in het bredere onderwijsbeleid moet passen, hoeft geen
betoog. Er zijn wel andere punten waarop we de aandacht willen vestigen, zoals de nood
aan taalondersteuning en democratisering, het toezicht op de naleving van de
taalregeling en de kwaliteit van het anderstalig aanbod, in het bijzonder de talenkennis
van het onderwijzend personeel.

5 Onderwijs Vlaanderen, Actieplan Mobiliteit,
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/actieplan-mobiliteit.

4 Ibid.
3 Art. II.266, §1 CHO.
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4.Taalondersteuning en democratisering
De democratisering van het hoger onderwijs is een project dat in Vlaanderen zeker zijn
einde nog niet kent. Het is dus steeds belangrijk om aandacht te hebben voor drempels
die onbewust opgeworpen waardoor bepaalde studenten uit de boot dreigen te vallen.
Taal is immers een belangrijk element voor studenten. Voor studenten is het belangrijk
om niet te vergeten dat de gehanteerde onderwijstaal bepalend is voor het al dan niet
kunnen verstaan van de vakinhouden, en dus de verwerking ervan. Het is dus belangrijk
dat de onderwijstaal aansluit bij de talige competenties van de student. Voor studenten
die het Nederlands als moedertaal hebben maar zeker ook voor studenten voor wie dat
niet het geval is, kan een andere onderwijstaal dan het Nederlands het leerproces
vertragen.

Dat houdt geen pleidooi voor enkel het gebruik van het Nederlands noch voor een
algemene verengelsing; VVS acht het daarentegen net belangrijk dat ongeacht de
gekozen onderwijstaal, de opleiding of instelling voldoende taalondersteuning aanbiedt.
De universiteit of hogeschool moet daarbij niet de rol van het secundair onderwijs
overnemen, maar het leren van het Nederlands of een andere taal is zeker niet voltooid
na het secundair onderwijs. Dat is vaak echter geen uitdrukkelijk onderdeel van het
curriculum. Soms is het logischer om de aandacht voor taal te integreren in de opleiding;
soms is het evenwel noodzakelijk om bepaalde competenties te expliciteren. Om dat
kwaliteitsvol te kunnen doen of om aangepaste ondersteuning extra-curriculair te kunnen
aanbieden, moeten er wel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. De huidige
financiering voor het hoger onderwijs verplicht instellingen echter om keuzes te maken
die de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten.

Die aandacht voor democratisering moet er niet alleen zijn op instellingsniveau maar
evenzeer op het Vlaamse. De Vlaamse Regering wil duidelijk aandacht schenken aan de
programmatie van opleidingen in Vlaanderen. Zonder te vragen de anderstalige
opleidingen anders te behandelen in die oefening, is het wel belangrijk dat bij de
aanvraag van nieuwe anderstalige opleidingen voldoende aandacht is voor de
(geografische) spreiding van die opleidingen. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de6

Nederlandstalige equivalenten: het is belangrijk dat studenten de volwaardige
Nederlandstalige variant van een opleiding kunnen volgen op een campus die op een
redelijke afstand ligt.

6 De locatie van de campus, de eventuele linken met onderzoekscentra of de
arbeidsmarkt, de beoogde studentenpopulatie … het zijn enkele factoren die in rekening
moeten worden gebracht. Dat vereist samenwerking en afstemming tussen de
hogeronderwijsinstellingen, terwijl we zien dat zeker onder de hogescholen nu nog tot
enige concurrentie leidt.
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5.Toezicht op de taalregeling
De Codex Hoger Onderwijs voorziet in afdoende garanties dat voor iedere anderstalige
opleiding, in beginsel ook een Nederlandstalig equivalent bestaat. VVS acht die regeling
afdoende, voor zover het Nederlandstalige equivalent ook effectief wordt ingevuld. Het is
bijvoorbeeld een vrees van de Vlaamse Regering dat niet alle Nederlandstalige
equivalenten ook degelijk worden ingericht en niet voornamelijk bestaan uit zelfstudie.7

Het is inderdaad zo dat instellingen al eens creatief durven omspringen met de
taalregelgeving. Het toezicht daarop van overheidswege is beperkt, zeker nu de
instellingen ook de kwaliteitszorg voor die opleidingen in handen hebben. Dat leidt tot
een zichtbaar wantrouwen dat ertoe leidt dat er steeds enige terughoudendheid is vanuit
de regering en de decreetgever om de taalregelgeving te versoepelen.

Hoewel dat zeker niet de enige reden is voor die terughoudendheid, zou het goed zijn als
er een duidelijkere vertrouwensband bestaat tussen de overheid en het hoger onderwijs.
Een piste die daarbij onderzocht kan worden, is de wijze waarop de instellingen moeten
rapporteren over de gebruikte onderwijstaal in opleidingen. Nu gebeurt dat – zoals de
Codex voorschrijft – vrij mathematisch. Die mogelijkheid laat niet toe dat bijvoorbeeld8

spookopleidingen aan het licht komen. Daarenboven zou een meer kwalitatieve
rapportering toelaten dat universiteiten en hogescholen van elkaar leren op het vlak van
taalbeleid. Zeker binnen veel opleidingen ontbreekt het aan duidelijke visie op vlak van
taal en bijgevolg kadering voor studenten. Nu is die vaak onvoldoende zichtbaar en
bruikbaar voor studenten.

6.De kwaliteit van het taalniveau van het
onderwijzend personeel

Cruciaal om opleidingen of opleidingsonderdelen in een andere taal te kunnen inrichten,
is de taalbeheersing door het onderwijzend personeel. De kwaliteit van die opleidingen of
opleidingsonderdelen staat of valt met de adequate beheersing van de onderwijstaal.
Wanneer de kwaliteit van het taalgebruik ondermaats is, draait dat ook nadelig uit voor
wat de student opneemt uit de colleges. Zeker wanneer de docent zijn kennis van de

8 Art. II.268 CHO.

7 Vlaamse Regering, Regeerakkoord 2019-2024, 2 oktober 2019, 36: “Gelet op de
versterking van de positie van het Nederlands in het basis- en secundair onderwijs kan
voor de bachelors het aandeel anderstalige opleidingen licht worden opgetrokken tot
maximaal 9%. We zien strikt toe op deze beperking, net zoals op het ontstaan van
zogenaamde ‘spookopleidingen’ waarmee onvolwaardige Nederlandstalige equivalenten
worden aangeboden. Van het onderwijzend personeel en het academische personeel
belast met een onderwijsopdracht dat de Nederlandse taal niet beheerst op het vereiste
ERK-niveau binnen de vooropgestelde termijnen, wordt de onderwijsopdracht niet
verlengd. De regeringscommissarissen treden desgevallend op.”

Standpunt | Taalbeleid | 8/9

Vlaamse Vereniging van Studenten - Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel - +32 (0)2 893 24 84 - info@vvs.ac - www.vvs.ac



andere taal niet even rijk is als die van het Nederlands, dan is dat een verarming voor
het onderwijs. De docent moet immers steeds een voorbeeldfunctie hebben op het vlak
van taalgebruik.

Het is dus zeker niet slecht dat van een docent minsten een ERK C1-niveau wordt geëist
voor de taal waarin die lesgeeft. Die vereist zou echter niet alleen aangetoond moeten9

kunnen worden door de verantwoordelijke lesgever maar ook die iedere medelesgever.
Dat is nu niet altijd het geval. Daarenboven moet het bewijs van de talenkennis
voldoende actueel zijn en blijven. Wanneer iemand voor langere periode een taal niet
spreekt, is het niet onwaarschijnlijk dat diens beheersingsniveau daalt. Zeker wanneer
een docent ook evalueert op het taalgebruik van studenten, moet die over het gepaste
niveau beschikken.

VVS kan zich ook vinden in de verplichting voor anderstalige leden van het onderwijzend
om binnen een termijn van vijf jaar een bewijs van ERK-niveau B2 te behalen voor het
Nederlands. Het is logisch dat docenten die voor langere termijn ingeschakeld worden10

in het onderwijs en ook een Nederlandstalige opdracht opnemen, de taal eigen zijn. Een
uitzondering daarop vormen anderstalige docenten die enkel een onderwijsopdracht
hebben in een andere taal dan het Nederlands. Om internationaal toptalent te kunnen
aantrekken aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen, is de vereiste voor een
ERK-niveau B2 te halen te strikt en vormt deze een rem op de internationalisering van
het hoger onderwijs.

10 Ibid., §2.
9 Art. II.270, §1 CHO.
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