Moet onderwijs op hbo’s en
universiteiten in het Nederlands gegeven worden? Of
kan het ook in het Engels? In
discussies daarover vliegen de
meningen over en weer, maar
hoe zit het met de feiten?
MARC VAN OOSTENDORP

Wat zegt de wetenschap er zelf over?
Engels in het hoger onderwijs onderzocht
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oit wordt er hopelijk een wereldgeschiedenis van de talen geschreven.
Dan zal blijken hoe woelig onze tijden
zijn. We hebben nooit eerder in een
wereld geleefd waarin één taal wereldwijd zó dominant was dat mensen die overal wilden leren. Dat
die ene taal op zo veel verschillende terreinen gebruikt werd. Dat miljarden mensen haar spraken
en nog eens miljarden mensen haar vlijtig leerden.
En dat die taal steeds minder nauw verband leek
te hebben met hoe de oorspronkelijke sprekers die
gebruiken. Die taal is natuurlijk het Engels.
Het is interessant om over zulke dingen na te
denken, maar het maakt het ook moeilijk om te
voorspellen wat ons te wachten staat. Er is geen
vergelijkingsmateriaal. Natuurlijk heeft de westerse
wereld lange tijd het Latijn gekend, maar dat was in
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lang vervlogen perioden, toen die taal in de meeste
landen voorbehouden was aan een kleine bovenlaag. Nu kan een zeer groot deel van de wereldbevolking min of meer begrijpen wat pakweg een
Amerikaanse acteur zegt zonder dat hij wordt ondertiteld.
Dat die talenkennis zo algemeen verspreid is,
is waarschijnlijk een belangrijk verschil met het
Romeinse Rijk. Hoe belangrijk? Er is geen manier
om dat te weten te komen.

Beschermen

We zitten dus opgezadeld met een taalsituatie die
uniek is in de geschiedenis en waarover weinig
voorspellingen kunnen worden gedaan. Maar intussen moet er wel gewoon beleid voor ontworpen
worden. Bijvoorbeeld over de taal waarin er wordt
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Aan de Tilburgse
universiteit zijn niet
alleen de colleges
Engelstalig.

lesgegeven op hogescholen en universiteiten. Aan
de ene kant wil je ervoor zorgen dat je land niet
achterblijft bij wat er in de grote wereld gebeurt.
Tegelijkertijd wil je je eigen taal beschermen. De
afgelopen jaren zijn er dan ook geregeld discussies
gevoerd, omdat academici als Piet Gerbrandy en
Ad Verbrugge, en journalisten als Martin Sommer
(van de Volkskrant) de noodklok luidden.
Het is niet moeilijk om in de discussie een principieel standpunt in te nemen – maar het is moeilijk
te bepalen wat je precies zou moeten doen. Dat is
ook iets wat opvalt in de notitie Nederlands als taal
van wetenschap en hoger onderwijs die de Raad voor
de Nederlandse Taal en Letteren, het officiële adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie, onlangs
publiceerde: men weet het niet. Er worden algemene aanbevelingen gedaan (“Waardeer excellente
wetenschapsbeoefening in het Nederlands en excellente wetenschapsbeoefening in andere talen gelijkwaardig”, “Maak werk van een weldoordacht talenbeleid”), die bovendien eerder gebaseerd zijn op
meningen dan op kennis van zaken.
Vreemd daarbij is dat verschillende leden van de
raad taalwetenschapper zijn, maar dat er nauwelijks gebruikgemaakt wordt van de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. En dat terwijl er
juist in ons taalgebied de afgelopen paar jaar heel
veel onderzoek is gedaan naar de veranderende rol
van het Engels. De grote vragen (zoals: hoe kunnen
we ervoor zorgen dat iedereen perfect Nederlands
én Engels spreekt?) krijgen we niet beantwoord,
maar we weten wel degelijk het een en ander over
de kleinere vragen: Drukt het Engels de landstaal
weg? Is de matige kwaliteit van het Engels bevorderlijk voor de studieprestaties van onze studenten?
En vinden zij het wel prettig om in een vreemde
taal college te krijgen?

Romans schrijven

Om met de eerste vraag te beginnen: vooralsnog
hebben wetenschappers geen sterke aanwijzingen
gevonden dat het Engels het Nederlands echt aan
het verdrijven is. En zeker niet dat dit gebeurt doordat er op de universiteiten college wordt gegeven in
het Engels.
Natuurlijk wordt er in Nederland nu meer Engels
gebruikt dan vijftig of zelfs dan twintig jaar geleden. Er wordt immers college in het Engels gegeven
en in sommige universiteiten zijn bijvoorbeeld ook
de richtingbordjes in die taal gesteld. En daarmee is
het Nederlands dus een beetje verdreven uit bepaal-

Het Engels is en blijft hier een
vreemde taal. We zijn nog lang geen
kolonie van de Engelstalige wereld.
de domeinen van het leven. Dat geldt inmiddels
ook voor Vlaanderen, sinds daar de strenge taalwetten van een paar jaar geleden zijn versoepeld; die
wetten schreven voor dat colleges bijna alleen in
het Nederlands gegeven mochten worden en dat

ook de licentiaatsverhandelingen (zeg maar: afstudeerscripties) in die taal moesten worden gesteld.
Eind vorig jaar werd bovendien bekend dat de
universiteiten van Gent en Leuven die versoepelde
taalwetten stilzwijgend nog verder oprekken om
nóg meer onderwijs in het Engels te geven. Niet
overal is men zo zelfverzekerd over het eigen
Engels als in Nederland en Vlaanderen. Maar over
het algemeen geldt dat over de hele wereld steeds
meer universiteiten colleges in het Engels aanbieden.
Vooralsnog betekent dat alleen niet dat het Nederlands voor de Nederlanders minder belangrijk is
geworden, zelfs niet voor de mensen die aan die
universiteiten werken. In een in september verschenen artikel in het vakblad World Englishes vergelijken enkele Nijmeegse onderzoekers de positie van
het Engels op enkele punten (zoals wetgeving, of de
literaire cultuur) met die in voormalige koloniën
van Groot-Brittannië als Nigeria of India. Hun conclusie: de situatie bij ons lijkt niet op die in zulke
landen. Het Engels is en blijft hier een vreemde
taal. Veel mensen spreken haar, maar er zijn nog
maar weinig mensen die erin dromen, romans
schrijven of hun dagelijks leven leiden. We zijn nog
lang geen kolonie van de Engelstalige wereld.

Alléén Nederlands

In !"#$ verscheen ook het boek English in the
Netherlands van de in Nederland woonachtige
Britse taalkundige Alison Edwards. Ook Edwards’
onderzoek laat zien dat het moment dat wij een
Engelstalig land zijn nog lang niet in zicht is.
Nederlanders gebruiken zelfbewust een eigen vorm
van ‘Wereldengels’, maar dat betekent niet dat zij
dat als hun enige of zelfs maar hun belangrijkste
taal zien.
Bovendien blijkt uit Edwards’ onderzoek dat
slechts een minieme minderheid van de Nederlanders vindt dat we alleen maar Engels zouden
moeten praten. %%% van de door haar onderzochte
Nederlanders zag het als een voordeel dat mensen
zowel Engels als Nederlands spreken. En onder
de resterende #% waren ook nog mensen die vonden dat we met elkaar alléén Nederlands moeten
spreken.
Is universitair onderwijs in het Engels dan niet
nadelig voor de kwaliteit van dat onderwijs? Je zou
denken dat je veel onderwerpen gemakkelijker kunt
leren in je moedertaal. De kwestie blijkt echter lastig te onderzoeken – je zou dan immers twee vergelijkbare groepen met vergelijkbare docenten over
hetzelfde onderwerp college moeten laten volgen.
Bovendien kun je je voorstellen dat er verschil is
tussen het ene vak en het andere: dat je poëzie
makkelijker in je eigen taal kunt analyseren, terwijl
de taalkeus bij wiskunde er niet zoveel toe doet.
Helaas ontbreken hierover vooralsnog duidelijke
cijfers. Groningse wetenschappers onderzochten in
!"#& het onderwijs op tweetalige middelbare scholen; uit hun werk blijkt in ieder geval dat het taalgevoel van studenten een rol speelt. Wie aan het
begin van een Engelstalig programma blijk geeft
van een talenknobbel, lijkt net zo makkelijk geschiedenis of wiskunde in die taal te leren als in het
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Nederlands. (Voor leerlingen met wat minder talent
is het overigens wel iets lastiger.)
Wat vinden de studenten er zelf van? Eind !"#&
zocht de Landelijke Studentenvakbond het nieuws
met de uitkomsten van een enquête waaruit zou
blijken dat $"% van de studenten zich ergerde aan
het Nederlandse accent van hun Engelssprekende
docent, en daardoor ook werd afgeleid.
In wetenschappelijk onderzoek wordt dit beeld
niet bevestigd. Bij een studie uit !"#! bleek het
Utrechtse studenten economie weinig uit te maken

Alles bij elkaar geeft het wetenschappelijk onderzoek geen aanleiding tot
grote zorgen over het gebruik van
het Engels op de universiteiten.
welke taal er werd gebruikt voor de beoordeling die
ze een vak gaven. Nijmeegse onderzoekers publiceerden bovendien in !"#$ een artikel in het Dutch
Journal of Applied Linguistics waaruit zelfs bleek dat
studenten de voorkeur gaven aan docenten die Engels spraken met een licht Nederlands accent bóven

docenten die hun moedertaal spraken – of dit nu
Nederlands of Engels was. Kennelijk vonden ze het
wel prettig om onderwijs in het Engels te krijgen,
maar was dat van hun Nederlandse docenten toch
net wat toegankelijker.

Vinger aan de pols

Onze gegevens zijn dus fragmentarisch, en niet eenduidig: er zijn voor- én nadelen aan onderwijs in
het Engels. Maar alles bij elkaar geeft het wetenschappelijk onderzoek geen aanleiding tot grote
zorgen, in ieder geval niet over het gebruik van het
Engels op de universiteiten. Er zijn geen aanwijzingen dat Nederlanders het Nederlands minder hoog
schatten doordat er aan de universiteiten college
wordt gegeven in het Engels. En er zijn ook geen
concrete aanwijzingen dat de kwaliteit van het
onderwijs er enorm onder lijdt.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de taalliefhebber op zijn lauweren kan rusten. Juist omdat we in
zo’n woelige periode in de taalgeschiedenis leven,
weet je het maar nooit. Ieder nieuw stapje dat men
zet in de verdere invoering van het Engels zou wél
ineens het Nederlands kunnen wegduwen, en zou
wél ineens tot problemen in het onderwijs kunnen
leiden. We moeten de vinger aan de pols blijven
houden – en gelukkig lijkt dat, met zo veel wetenschappelijk onderzoek, ook te gebeuren. <

Matthias Giesen
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