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Meer Engels? Neen…meer excellentie.
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VERKLARING:
Deze uiteenzetting is louter van
culturele aard
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taalproblemen

•

Consensus over streefdoelen:

- EVENWICHT tussen Nederlands en Engels (…) als onderwijstaal
- studenten optimaal internationaal betrekken
- maximale internationale uitstraling van onze universiteiten en laboratoria
•

Stelling: “Het decreet van 4 april 2003 over het taalgebruik in het universitair
en hoger onderwijs, biedt ruimte voor een evenwicht waarbij aan de eigen
landstaal onverminderd de plaats wordt verzekerd die haar toekomt, terwijl
eveneens ruimte wordt geschapen voor deelcurricula in vreemde talen, veelal
het Engels, zowel voor onze eigen studenten als voor gaststudenten.” (1)

(1) J.T. Devreese, De Standaard (19/1/2008)
Fig: KULeuven, practicum…
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Een veelgehoord argument voor de verengelsing:
“Engelstalig onderwijs is nodig om buitenlandse
topstudenten aan te trekken en onze internationale
uitstraling te vergroten”
Achtergrond:
1. Tot voor kort trokken we buitenlandse studenten en vorsers aan door internationale,
specialisatie-opleidingen in het Engels aan te bieden met een apart getuigschrift en
gesteund door excellentiepolen in het onderzoek. Dit waren de éénjarige “master-namaster” opleidingen.
•
•
•

Via wetenschappelijke samenwerkingsverbanden leidde dit tot een levendige uitwisseling van
studenten.
Voorbeelden: het getuigschrift “electron microscopy” of de opleiding “nanophysics” aan de
Universiteit Antwerpen.
De getuigschriften van deze opleidingen waren niet gelijkgesteld aan een masterdiploma.

2. Deze opleidingen zijn nu “ingedaald” in de gewone, Nederlandstalige
meesteropleidingen, in een poging te “rationaliseren”. Hiermee ontstaat een
spanningsveld doordat Nederlands-onkundige studenten zullen afhaken.
Dit is een van de gebruikte argumenten om de Nederlandstalige meesteropleidingen
te verengelsen en het taaldecreet aan te passen.
***
i.o. Prof. Dr. J. Tempere, UA.
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Een veelgehoord argument voor de verengelsing:
“Engelstalig onderwijs is nodig om buitenlandse
topstudenten aan te trekken en onze internationale
uitstraling te vergroten”
Probleem:
Studenten die een meester diploma halen zijn wettelijk gemachtigd als lesgever in het
basisonderwijs en secundair onderwijs, en moeten geen taaltest meer afleggen.
We komen daarmee op een hellend vlak terecht: om de buitenlandse topleerkrachten
ook in het secundair toe te laten, is de volgende stap dat het secundair onderwijs
verengelst wordt...
Alternatieven:
- Het is niet het taaldecreet dat aangepast dient te worden, maar de rationalisatie die
bvb. door het rapport Soete wordt nagestreefd, en die uitgevoerd wordt via het
financieringsdecreet voor het hoger onderwijs. Hiermee kunnen deze specialisaties
gericht aan buitenlandse studenten weer ontkoppeld worden van het meesterdiploma.
- Andere landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië organiseren dergelijke
internationale opleidingen als een “doctoral school” (vbn. uit de natuurkunde: “Les
Houches” school in Frankrijk, “Abdus Salam centre” in Triëste).
***
i.o. Prof. Dr. J. Tempere, UA.
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Een veelgehoord argument
voor de verengelsing:
“Het (gebroken) Engels is de taal
van de wetenschap”

(dus nadat Duits en daarvoor
Frans dit waren, en voordat morgen ... ?)

Deze stelling is fout. Immers:
wiskunde is de taal
van de wetenschap.
Een nieuwe taal leer je toch best
vertrekkend vanuit je eigen
moedertaal?
Franse grammatica leren we niet in het
Engels, de grammatica van de
wetenschap dus ook niet.

Ook een niet-Chinese wetenschapper kan
de bladzijde hiernaast lezen en begrijpen
dat hier de Legendrepolynomen worden
genormeerd. Maar om het te leren zou
het toch gemakkelijker gaan in het
Nederlands...
i.o. Prof. Dr. J. Tempere, UA.
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Onze studenten komen nu al (binnen het decreet)
evenwichtig in contact met vreemde talen i.h.b het Engels (*)
-Bachelor/ Meester-studie: basisopleiding is in het Nederlands
• met een zinvol aantal lessen in het Engels
• Studenten volgen (vooral vanaf de meester-opleiding)
seminaries in het Engels;
• zij gebruiken (afhankelijk van de discipline [**]) ook Engelstalige
handboeken;
• doctorandi (meest relevante deelgroep) komen via werkbesprekingen in
het labo, seminaries, (internationale-) symposia, ruim in contact
met het Engels.
• Het blijkt dat de Vlaamse afgestudeerden op internationale
congressen, na de alumni van Cambridge, Oxford,…- de “lingua
franca”,… het best beheersen.
evenwicht N-E, voor onze studenten, wordt bereikt
binnen bestaande decreet
___________________________________________________________________
(*)NOTA: nut van taallessen
[**] voor sommige richtingen en loopbanen is Engels minder relevant.
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Stelling: het Meester-niveau is
niet het ideale niveau ter
bevordering van internationale uitstraling (*)
-Legt lat niet voldoende hoog voor het aantrekken van de betere studenten op
basis van de excellentie van onze laboratoria, professoren…
-In de praktijk zien we, op het Meester-niveau, buitenlandse studenten
- van (veelal) beperkt niveau…
- die een “Meester”-diploma behalen en die dan ipso facto gerechtigd zijn
leraar in ons secundair onderwijs te worden. Zij kennen meestal weinig of geen
Nederlands …
(Volgende stap: ook lessen in het Engels in het secundair onderwijs?)
- Geschikter niveau: hoger niveau dan het regulier Meester-curriculum.

.

cfr. “Doctorale Scholen” of “Excellentie-Centra” (vb: Les Houches).
Je legt de lat dan hoger voor buitenlandse studenten die willen studeren
aan onze universiteiten. Dan kan je op een hoger niveau werken dan in de
reguliere “Meester”-opleiding. (*)
Daarbij stelt het gebruik van het Engels geen probleem

- Dan promoot je onze “Excellentie-Centra” ook via de opleiding.
________________________________________________________________
(*) Nota: ManaMa was een optie. Maar: is dus nu – jammer genoeg –
“ ingedaald” in “Master…”..
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Vroeger:
“Meester-opleiding ”: conform het decreet, beperkte inbreng vreemde talen (Engels …)
en daarnaast: ManaMa ( hoger niveau dan meester: geen probleem met Engels)
Nu:
ManaMa “ingedaald” in Meester-studie :
is problematisch, o.a. omdat
1) basis-Meesteropleiding dan integraal Engels wordt
2) Nederlands – quasi-onkundige buitenlandse
afgestudeerden verwerven toegang tot secundair onderwijs als leraar
Wenselijk: a) Meesteropleiding (“Master”)
b) “Doctorale scholen” (inclusief gastcolleges)
en: een zekere overlap (uni-directioneel?) tussen a) en b)
(binnen bestaande decreet)
“onze”studenten kunnen gespecialiseerd pakket volgen in b).
(doctorale scholen zijn beter voor internationale uitstraling dan Meester-opleiding)

QUID BUITENLANDSE STUDENTEN DIE HIER MEESTEROPLEIDING WLLEN VOLGEN?
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HET CULTUUR – ARGUMENT

Nederlandse Taal : uiterst waardevol & precair Cultuurgoed
* drager/ spiegel van een unieke,
internationaal gewaardeerde creatieve kosmos

- Van Eyck, Breughel, Rembrandt, Rubens, Vermeer, Van Gogh…
- I Fiamminghi’: Orlandus Lassus, Adriaan Willaert, P. de Monte…
- ….
- Belforten, kathedralen, wandtapijten, lakenhandel…,
- 18 Nobelprijzen ( Lorentz, … Heymans, … ’t Hooft, …)
- Nederlandse literatuur: handicap “wet grote getallen”
anderzijds: ~350 universiteiten met Nederlands als keuzevak ☺
Belang van vertalingen
…

10

BESLUIT

Stelling: “het Meester-niveau is niet het meest geschikte
niveau ter bevordering van onze internationale uitstraling.”
Stelling: “Het decreet van 4 april 2003 over het taalgebruik
in het universitair en hoger onderwijs, biedt ruimte voor een
evenwicht waarbij aan de eigen landstaal onverminderd de
plaats wordt verzekerd die haar toekomt, terwijl eveneens
ruimte wordt geschapen voor deelcurricula in vreemde
talen, veelal het Engels, zowel voor onze eigen studenten
als voor gaststudenten.”
=

aanpassing van het decreet is niet nodig & niet wenselijk
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Dominante taal internationaal verkeer & wetenschap Anno 2010 :
GEBROKEN ENGELS (*)

+ Vergemakkelijkt communicatie.

- i.a: geen toegang tot finesses van Shakespeare…
- “non-native speakers”:
tweede rang t.o.v. Oxford-, Cambridge Alumni…
- Angelsaksisch model: alleenzaligmakend?
- uniforme wereldtaal versus mozaïek van talen…
- Belang van ‘biodiversiteit” (hier: culturele achtergrond) bij
wetenschappelijke creaties: Lagrange versus Euler,
Ramanujan versus Kolmogorov,…
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Onze universiteiten Anno 2010

Vlaanderen:
+ Decreet
Werkvloer:
wordt decreet toegepast?
* - seminarie in het Nederlands:
(bijv. in Faculteit Wetenschappen; de facto onmogelijk)
* +- doctoraat: Nederlandstalige samenvatting?
* ++ gast-studenten: veelal vol enthousiasme om
Nederlands te studeren en om cultuur Lage Landen te
verkennen.
* Onze afgestudeerden: afgezien van UK-alumni,
vlotste beheersers Engels

DECREET VOLSTAAT, laten we het toepassen en niet voortdurend
aanpassen …
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