
De Verengelsing ten top gedreven

De beleidsvoerders van universiteiten en minder die van de hogescholen blijven constant drukking 
uitoefenen op de publieke opinie, in feite op de vertegenwoordigers van het volk om de wettelijke 
taalregeling voor het hoger onderwijs te verruimen naar steeds meer verengelsing.

Een paar dagen geleden heeft het Leuvens studentenblad Vito nog een bijdrage geleverd tot het discours, 
die ernstig tot nadenken stemt. Daarin wordt niet alleen aangetoond dat de universiteiten van Leuven, 
Gent en Brussel op stiekeme en slinkse wijze de huidige taalregeling met de voeten treden onder het 
oogluikend toezien van de regeringscommissarissen door Engelstalige opleidingen te propageren en de 
studenten ertoe aan te zetten om de equivalente Nederlandstalige opleidingen te mijden. Daarvoor 
worden er geen lessen meer gegeven, die berusten op ‘zelfstudie’! Zie 
http://www.veto.be/artikel/universiteiten-omzeilen-vlaamse-taalwetten

Iets eerder werd er in de kranten nog gepleit voor versoepeling van de taalvereiste voor buitenlandse 
professoren die na drie jaar moeten aantonen dat ze een bepaald niveau van het Nederlands moeten 
beheersen.

Via de media zullen de Vlaamse volksvertegenwoordigers van de politieke partijen en de 
onderwijsminister zelf het ook maar geweten hebben. De universiteitsverantwoordelijken blijven de druk 
opvoeren om een decretale wijziging van het artikel over de taalregeling af te dwingen. Wij weten dat 
noch de minister, noch de volksvertegenwoordigers van de partijen en zeker van de grootste 
meerderheidspartij voor deze legislatuur er toch echt geen oren naar hebben.

Niet alleen opiniërende artikels oefenen die druk uit. Ook de officiële adviesorganen die het beleid moeten
stofferen met creatieve ideeën worden daartoe ingeschakeld. Heel duidelijk komt daartoe de Vlaamse 
Onderwijsraad (Vlor) in het vizier. Heel wat verantwoordelijken uit het onderwijs en uit het hoger 
onderwijs hebben zitting in die raad. Ook daar wordt aangestuurd op decretale wetswijziging. Eens te 
meer moet worden verwacht dat ook de Vlor adviesteksten redigeert om naar ‘versoepeling’ te 
amenderen en een verdere verengelsing in de hand te werken.

Laten we echter zeker niet vergeten dat de herziening van het decreet op het hoger onderwijs van 2012 
met daarin het artikel met de taalregeling al een onvoorstelbare ‘verruiming’  naar verengelsing toe van 
ons universitair onderwijs heeft tot stand gebracht. De meest flagrante verruiming was de introductie van 
de zogenaamde anderstalige opleidingen. Dat heeft meteen een verengelsing van opleidingen en 
opleidingsonderdelen in ijltempo tot stand gebracht ondanks de barrières uit het artikel over de 
taalregeling.

In Nederland waar zowat 60 % van de opleidingen in het Engels worden gegeven is er sinds 2015 vanuit de 
universiteiten zelf al ruim bezwaar aangetekend tegen die tendens en met goede argumenten. 
Aansluitend op het artikel in Veto publiceert De Standaard van donderdag 1 december 2016 het artikel 
“Verengelsing maakt onderwijs slechter” van drie professoren uit de vakgroep Geschiedenis van de 

http://www.veto.be/artikel/universiteiten-omzeilen-vlaamse-taalwetten


Universiteit Gent. http://www.standaard.be/cnt/dmf20161130_02601640  Het artikel ook met goede 
argumenten gestoffeerd neemt uitdrukkelijk stelling tegen de steeds maar toenemende verengelsing in 
het hoger onderwijs. 

Het Verbond der Vlaamse Academici (VVA) bij monde van zijn Werkgroep Taal en Onderwijs heeft vanaf 
het begin van de decretale initiatieven gewaarschuwd voor de nefaste gevolgen van een buitensporige 
verengelsing van het Vlaamse hoger onderwijs. VVA is sinds 2002 tot op de dag van vandaag met grote 
intensiteit de evolutie van die problematiek blijven volgen. Ook in de aanloopperiode van de decretale 
wijziging van 2012 heeft het VVA haar visie daarover aan alle Vlaamse partijen zowel mondeling als 
schriftelijk in contacten met de volksvertegenwoordigers van de Onderwijscommissie van het Vlaamse 
Parlement duidelijk kenbaar gemaakt. Het VVA ondersteunt dan ook met genoegen en met nadruk het 
opinieartikel van prof. Deneckere, prof. De Wever en prof. Vrints in De Standaard van 1 december 2016.

Stop de verdringing van het Nederlands als onderwijstaal in het hoger onderwijs.
Herwaardeer de kwaliteit van het hoger onderwijs in het Nederlands.
Het gaat hier om een fundamentele maatschappelijke aangelegenheid. 
Res tua agitur.
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