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Ten eerste 

Is er echt 
zo'n spraak 

verwarring aan 
Nederlandse 

universiteiten 
nuhet 

onderwijs 
grotendeels in 

het Engels 
wordt gegeven? 

De Volkskrant 
keerde samen 

meteen 
deskundige 

voor een dagje 
terug naar de 

collegebanken 
en vond het 

allemaal best te 
volgen. 

Door Kaya Bouma 

We zitten hier tenslotte 
. . 

niet in Oxford 
Engels aan Nederlandse universiteiten 

tuderen in Nederland be 
tekent steeds vaker stu 
deren in het Engels. Het 
merendeel van alle oplei 
dingen aan universitei 
ten is Inmiddels volledig 
in de internationale 
voertaal. De Universiteit 

Twente en de Technische Universiteit 
Eindhoven willen op termijn zelfs he- 
lemaal overgaan op het Engels. · 

Met de t.aal komt ook het verzet de 
collegezalen binnen. Zowel onder pro 
fessoren als onder studenten klinkt ge 
mor over het woekerende Engels. Een 
van de belangrijkste bezwaren is dat 
docenten de taal slecht spreken. 

. Bij studentenorganisaties zoals de 
LSVb en het Interstedelijk Studenten 
Overleg (ISO) komen geregeld klach- · 
ten binnen over onnavolgbare colleges · 
in Dunglish: Nederlands met een 
vernislaagje Engels. 'Prima dat univer 
siteiten internationaler willen wor 
den', zegt ISO-voorzitter Jan Sinnige. 
'Maar dan moeten docenten de taal 
wel spreken. Dat is lang niet altijd het 
geval.' 

Hebben de studenten gelijk en is het 
slecht gesteld met het Engels van do- • 
centen? We nemen de proef op de som 
en studeren een dagje mee. In een niet 
representatieve steekproef valt de 
keuze op drie hoorcolleges van drie 
verschillende studies aan drie univer 
siteiten. Voor een onafhankelijk en 
deskundig oordeel luistert de van oor 
sprong Britse Jo Toebosch ( 49 ), al zes 
tien jaar docente Engels bij taleninsti 
tuut Regina Coeli, mee. 

Utrecht University 

We beginnen om negen uur 's mor 
gens in een afgeladen collegezaal 
van Universiteit Utrecht, pardon, 
Utrecht University. Op het pro 

gramma staat een eerstejaarscollege wiskunde. 
voor economen. 

De bachelor economie is in Utrecht sinds 
twee [aarvolledlg in het Engels. Zo te zien met 
succes: de toch al grote collegezaal zit zo bar-. ' 
stensvol dat ook de trappen aan weerszijden 
van de zaal gevuld zijn met studenten. 

'Afterthatyou have practice and practice·and on 
and on and on', is een van de eerste zinnen die we 
weten op te vangen. Achterin de zaal tillen twee 
studenten simultaan hun wenkbrauwen op. 

De microfoon van de docente st.aat zacht afge 
steld en onder de aanwezigen lijkt massaal de 
griep uitgebroken. Toebosch leunt naar voren 
en sluit haar ogen om zich beter te kunnen con 
centreren. De studente naast haar heeft het 
zelfde gedaan, al lijkt dat geen bewuste keuze. 

'And then you get a little bit more handy with the 
rules of algebra', zegt de docente. 

In de zinsopbouw klinkt Nederlands.door: 
'I know from history that most problems are in sim 
plifying.' En: 'Making a jump to the exam.' 

Tijdens de pauze spert Toebosch haar ogen 
open. 'Dit had ik niet verwacht Ik moest veel . 
moeite doen om het te begrijpen. Sommige de 
len verstond ik helemaal niet. Studenten raak je 
op deze manier kwijt.' 
Wat vinden de studenten ervan? We vangen 

tijdens het college wat geginnegap op over het 
accent van de docente. Twee internationale stu 
denten oordelen mild. 'Ja, de docente heeft een 
accent', zegt een jongen uitlndia. 'Maar dat 
heeft iedereen hier, daar wen je snel aan.' Het 

Yolanda Grift, Utrecht 

Citaat After that you have practice and practice and 
on and on and on. 
Moet zijn You have to keep on practicing. 
Commentaar Dit is een heel rare zin. met veel te een 
voudig gebruik van woorden. 

Citaat And then you get a little bit more handy with 
the rules of algebra. 
Moet zijn Then you become more familiar with the 
rules of algebra. 
Commentaar Dit is een letterlijke vertaling van het 
Nederlands naar Engels. In het Engels kun je niet 
'handy' zijn in algebra. Je bent · handy' als je met hout 
werkt of als elektricien - als je een vakman bent. 

Citaat I know from history that most problems are in 
simplifying the equations. · 
Moet zijn I know from experience, that most stu 
dents have problems simplifying equations. · 
Commentaar Het lijkt nu of de docente een geschie 
denisboek heeft opengeslagen en daarin heeft gele- 
zen waar de problemen liggen~.e · waarschijnlijk 
bedoelt dat ze na jaren lesgeven et aar studenten 
tegenaan/open. 

Engels van dit college is in orde, vindt ook zijn 
Oost-Europese buurman. 'Waarvan ik last heb, is 
dat ik wiskundige termen alleen in het Bulgaars 
ken.' 

Na de pauze is het tijd voor sommen. De uit 
leg is ook voor alfa's goed te begrijpen. Begin- 

. nen wij te wennen, of komt de docente op 
stoom? 'Véél beter', zegt Toebosch, die een groot 
voorstander van positieve feedback is. 'Als ze 
langzaam praat is deze docente erg duidelijk. Ze 
legt goed uit en haar passieve Engels is super: ik 
kan merken. dat ze veel Engels leest en op haar 
gemak is in de taal.' 

Als lerares Engels geeftToebosch zelf ook bij 
spijkercursussen aan hoogleraren. 'Over het al 
gemeen is hun passieve Engels ontzettend _ 
goed.' Dat is ook wel nodig: het overgrote deel 
van de wetenschappelijke literatuur is in het En 
gels. Als het op spreken aankomt, wordt het las 
tiger. 'Ik heb eens een hoogleraar begeleid die 
virtuoze teksten schreef in perfect Engels', zegt 
Toebosch. 'Maar zijn gesproken Engels was van 
het allerlaagsteniveau.Als je dan college moet 
geven wordt het ingewikkeld.' 

Wat vindt de docent zelf? 
Yolanda Grift, universitair docent Universi 
teit Utrecht: 'Ik hoor van studenten weleens 
dat ik een Nederlands accent heb. Daar is 
weinig aan te doen, ik ben nu eenmaal geen 
native speaker. Mijn Engels is getoetst op 
Cl, het één na hoogste niveau. Ik denk dat 
het meer dan voldoende is om de stof goed 
uit te leggen. Daar gaat het uiteindelijk om: 
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ten is inmiddels volledig 
in de internationale 
voertaal. De Universiteit 

lwente en de Technische Universiteit 
Eindhoven willen op tennijn zelfs he 
lemaal overgaan op het Engels. 
Met de taal komt ook het verzet de 
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fessoren als onder studenten klinkt ge 
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en studeren een dagje mee. In een niet 
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and on and on', is een van de eerste zinnen die we 
weten op ce vangen. Achterin de zaal tillen twee 
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het allerlaagste niveau. Als je dan college moet 
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