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Gedragscode voertalen UT

Geacht College,

De URaad heeft uw voorgenomen besluit Gedragcode voertalen UT besproken in de
commissievergadering OOS en de interne vergadering behorende bij de maart 2010 cyclus. Het
gaat hierbij om een aanpassing van de huidige gedragscode voertalen. De raad heeft
vervolgens onderstaand conceptbesluit geformuleerd en ontvangt hierop graag uw reactie.

CONCEPT-BESLUIT Universiteitsraad
De Universiteitsraad,
gezien:
- het (voorgenomen) CvB besluit;
overwegende dat:
- voor de master of science opleidingen reeds een gedragscode voertalen aanwezig was;
- eenzelfde soort gedragscode voertalen noodzakelijk is voor bachelor of science opleidingen
aan de UT;
- de UR een groot belang hecht aan kwaliteitsborging van onderwijs(elementen);
- momenteel meerdere Engelstalige bachelor of science opleidingen in voorbereiding zijn of
reeds, als variant op een Nederlandstalige opleiding, geprogrammeerd zijn;
- een internationale oriëntatie van de UT ook bijbehorende randvoorwaarden vereist;
- kennisvergaring en -overdracht het beste plaatsvindt via iemands ‘moedertaal’;
- de UT actief studenten werft in Duitstalige gebieden, waarbij voor deze studentengroep op
passende wijze omgegaan dient te worden met de taal van het onderwijs;
- de WHW uitgaat van de Nederlandse taal in onderwijs en examens, waarbij Engelstaligheid
van onderwijs en examens onder voorwaarden toegestaan is;
- artikel 3 van de voorgestelde gedragscode mogelijkheden biedt om een uitzondering te
maken op basis van onder andere ‘de positie van de student’;
gehoord de toezegging van het College dat:
- Duidelijk aangegeven wordt in de gedragscode wat verstaan wordt onder ‘de positie van de
student’ (artikel 3, eerste volzin) en hoe dit concreet uitgelegd dient te worden;
besluit:
positief te adviseren ten aanzien van het bovenstaande CvB besluit.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk
voorzitter

